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 دور االشتقاق

   في تنمية اللغة العربية
 "عز الدين ميهوبي"في ملصقات 

 



 



 

 شكــــر وعرفــــان

 

   أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة المشرفة فرحي دليمة التي لم تبخل عمي بتوجيياتيا 

لى كل أساتذة قسما اآلداب و المغة العربية ، أخص بالذكر كل من األساتذة  :  وا 

سعادة : عمار شمواي عمى ما قدمو لي من عون وتوجييات قيمة ورئيس قسم اآلداب:  الدكتور

لعمى  لما وفره لي من عون ومساعدات 

 وال يفوتني في ىذا أن أسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح أستاذي الدكتور دقياني 

شييد العمم  بجميل غفرانو وواسع رحمتو ، وأن يجعل مثواه روضة من رياض  عبد المجيد 

.  الجنة 

  اآلداب و المغة :أما في مجال إعارة الكتب فأتوجو بخالص الشكر إلى محافظ المكتبة

 العربية

تعاونا ال يوازي كممات الشكر لذا ادعوا لو بالموفقية الدائمة لخدمة طمب العمم ، وصاحب 

عبد السالم عمى حسن معاممتو وتحممو عناء قراءة البحث وتصحيحو معي وتعبو :مكتبة الرائد 

. في طباعتو و إخراجو

 وكل عبارات اإلمتنان وعواطف الشكر لكل من ساعدني من جامعة الحاج لخضر 

لى كل الذين قدموا لي يد العون ولكل من أسيم : بباتنة ، وأخص الدكتور  أقيس محمد ، وا 

برأي أو نصيحة أو توجييات أو حتى أثنى عميا ودعا لي بالنجاح أو نصيحة بمسانو أو بقمبو 

. جزاىم اهلل عني خيرا جزاء المحسنين والحمد هلل ربي العالمين 

 

 



      

 

 مقدمة

 



 مقدمـــــة

 

 أ
 

 المناخ المناسب  لياحي يولد ويعيش ويستمر ، وان لم توفرالكائن ال  شأنيا شأنالمغة   
، فيي وعاء الفكر ، وىوية األمة ، ورمز عزتيا ولسان حضارتيا بين األمم  تموت و تندثر

 مكانة عظيمة بين لغات العالم وكانت لسان الحضارة اإلسالمية تفالمغة العربية ذا
خصائص في الربط ال فميا الثري من والتفاىم ، االتصالوسيمة وومصدر من مصادرىا 

....بين أبناء األمة الواحدة بل بين أمم األرض وشعوبيا      

  ...... »بغير المغة ، ولذلك كانت محل دراسة وعناية وتحميل لتواصلولن يكون ا 

من أجل كشف خصائصيا ، وما ليا من ثروة لفظية مادامت المفردات تخمق فييا 
باستمرار ، وتشكل األلفاظ الجديدة في المغة بعدة عوامل منيا ما يتصل بطبيعة المغة 

 اتصاال مباشرا فيي باالنسانسيما أنيا تتصل النفسيا ، من حيث ىي كائن يقبل التطور 
 التعبير عن كل إلىتتأثر بو ، وتنحط النحطاطو ، وترقى برقيو، وىي عامل الحاجة 

موجود وكل مستحدث من المفاىيم ، وىذا ال بد من تصرف في المغة واستغالل ما تتوفر 
عميو من وسائل االنماء المغوي ، فميا من الخصائص والعوامل المغوية ماساىم في ثرواتيا 

. شتقاق الا........ التوليد ـ الترادف ـ والنحت : واتساعيا

وىذا األخير يعتبر من أىم خصائص المغة العربية ومن أىم الظواىر المغوية في   
تطويرىا  وثرائيا ونمائيا في وقت مبكر ، ومن يتأمل العربية بوضوح ودقة يدرك أىمية 

يجعل المغة فاالشتقاق شتقاق في تمكن العربية من مواكبة التطور والتقدم والتفاعل، الا
دفعني إلى  كائنا حيا يتوالد ويتكاثر وىو من أعظم وسائميا نفعا وأشدىا بروزا ، وىذا ما

استكشاف خباياه بطرح مجموعة من التساؤالت ومحاولة اإلجابة عن بعض اإلشكاالت 
:  كان أىميا 

 

 



 مقدمـــــة

 

 ب
 

 ؟ االشتقاق بين القديم والحديث ما مفيوم 
  وما األىمية التي تؤدييا المشتقات  في تنمية المغة العربية ؟  االشتقاقمظاىر ما

ثراء المغة العربية؟  في تنمية وا 

ولإلجابة عن ىذه اإلشكاالت ودراسة ىذه الظاىرة المغوية اقتضت طبيعة البحث الوجيز   
: وقد اقتصر الفصل األول أن يكون في فصمين اثنين يسبقيما مقدمة وتعقبيما خاتمة

االشتقاق بين القديم والحديث 

والدافع الذي حممني عمى اختيار ىذا  ومظاىر التنمية االشتقاق: أما الفصل الثاني
 ودوره في االشتقاقالموضوع ىو حبي لمغة العربية وشغفي في البحث أكثر في ظاىرة 

زيادة عمّى دلك موضوع االشتقاق .تنمية المغة العربية  التي لم أكن أعرف عنو إال القميل 
كما كان لكل دراسة منيجا تقوم عميو ، فكان بي أن اتخذ المنيج الوصفي ، شيق جدا

 ، وحاولت أن أستقي المعمومات من أميات المراجع االشتقاقالتحميمي لبعض نماذج 
:  والمصادر أىميا 

  السيوطيالمزىر في عموم المغة وأنواعيا             ـ جالل الدين 
  فقو المغة مناىمو ومسائمو                   ـ محمد أسعد النادري 
  ـ عمار صبار العمواني االشتقاقالدراسات المغوية في كتب          
                     ـ صبحي صالح   دراسات في فقو المغة  
                              ـ احمد مختار عمر   عمم الداللة   

ـ تاج العروس ـ لسان العرب  : ومن كتب المغة والمعاجم اعتمدت عمى معجم العين 

عمى كتاب اإلنصاف ومسائل الخالف البن األنباري  : وكتب النحو 



 مقدمـــــة

 

 ج
 

قمة : وأثناء إنجازي ليذا البحث اعترضتني مجموعة من الصعوبات والعراقيل كان منيا
م العمماء رجعوا إلى مصدر واحد لذا كان المعنى توحيدي ظإال أن مع والمراجع المصادر

. في جميع الكتب وضيق الوقت

فرحي :  والتقدير وجزيل الشكر والعرفان إلى األستاذة االحتراموأخيرا أتقدم بأسمى عبارات 
دليمة والتي لم تبخل عمي بنصائحيا وتوجيياتيا خالل فترة البحث فجزاىا اهلل أحسن 

. الجزاء 

كان  وحسبي أني بذلت الوسع وعممت الجيد، فما كان من نقص فمن تقصيري وما   
 .  اليدف فمن توفيق اهلل فيو حسبي ونعم الوكيلإصابةمن 

 



 

 الفصل األول

 االشتقاق بني القديم و احلديث

 مفهوم االشتقاق: أوال

 االشتقاق عند علماء العربيية قديما و حديثا: ثانيا

 إختالف العلماء حول االشتقاق: ثالثا

 أنواع االشتقاق: رابعا 
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ؿ نمكىا كتطكرىا ككسيمة رائعة مف ـ في المغة كعامؿ مف عكاإبداعاالشتقاؽ عممية     
مزايا كخصائص ب بالمفردات،كامتازت المغة العربية عف غيرىا مف المغات إثرائياكسائؿ 

كمف أىـ الظكاىر المغكية التي  ذاتية،كمصطمح االشتقاؽ مف أىـ خصائص المغة،
نتاجيااعتمدت عمييا في تكليد األلفاظ   ىذا المصطمح أماـ كال بد لنا مف الكقكؼ كا 

. عمى مفيكمو بشقيو المغكم كاالصطالحيكاإلطالع 

 : االشتقاقمعنى :  أوال

: ورد في لسان العرب بمعنى

كجمعو شقكؽ كالشؽ اسـ لما نظرت  المكضع المشقكؽ كأنو يسمى بالمصدر،:والشق
 .كالجمع الشقكؽ ،إليو

عميكـ :ما بنا شقاؽ كنحف محرمكف فسألنا أبا در فقاؿأ  :بف خالد كفي حديث قكة   
« بالشحـ،ىك تشقؽ الجمد كىك مف األدكاء السعاؿ كالزكاـ كالسالؼ

 اهلل عميو كسمـ سئؿ عف سحائب مرت كعف برقيا صمىكفي الحديث أف النبي 
أبو قاؿ  "،"بال يشؽ شقا ،فقاؿ جاءكـ الحيا:فقالكا  شؽ شقا؟أــ كميضا أاخفكا :فقاؿ
 كسط التاء كليس إلى معنى شؽ البرؽ شيؽ شقا ىك البرؽ الذم تراه يممع مستطيال عبيدة

 أـ تقديره ايخفي أفكيشؽ معطكؼ عمى الفعؿ الذم انتصب عنو المصدر  لو اعتراض،
« يكمض أـ يشؽ

 خالفة:غمبة العداكة كالخالؼ،كشاقة كشقاقا:والمشاقة والشقاق

                                                           

  -ق1426،سنة 1،ط10مج.بيركت-لساف العرب،دار الفكر العربي:أبك الفضؿ جماؿ الديف محمد ابف منظكر-
 .181:،ص(شقؽ)ـ، مادة 2005
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كاشتقاؽ الكالـ األخذ فيو يمينا   بنيابة المرتحؿ،الشيءاشتقاؽ  :وقال ابن منظور
. « منوأخذه.كاشتقاؽ الحرؼ مف الحرؼ كشماال،

فارؽ الجماعةكعميو  كالعصا، كناب البعير طمع، صدعو، شقو،":موس المحيطاالق ما فيأ
 "صعب كعميو كقعو في المشقة : شقا كمشقةاألمر

. كالمكضع المشقكؽ كالصبح، كاحد الشقكؽ، :والشق
 . أخرجه أحسن مخرج:والكالم شقة فتشقق،:وشقق الخطب

ق،كاالشتقاؽ األخذ في الكالـ كفي الخصكمة ؼ كىك نصالشيء ىك اخذ شؽ  االشتقاق
.  منوأخذهيمينا كشماال مع ترؾ القصد كاشتقاؽ الحرؼ مف الحرؼ 

 الشيءكاالشتقاؽ ُبنياف   كىك نصفو،الشيءعمى أف االشتقاؽ أخذ يشؽ كنص الزبيدم  
كمنو سمي اخذ الكممة مف الكممة :مف المرتجؿ،ثـ أتى بكالـ الجكىرم كقاؿ بعد ذلؾ

. 4«اشتقاؽ
ما ؾكمعناه ( ش ؽ ؽ)،(ف كالقاؼ المضعفةشياؿ) مادةإلىكاالشتقاؽ يرجع في األصؿ    

أف الشؽ  كذكر الخميؿ الصدع كالبينكنة كالخالؼ كالفصؿ،)كرد في المعاجـ المغكية
. 5«كالشؽ غير بائف كال نافذ،كالصدع ربما يككف مف كجو مصدر شققت،

 
 

                                                           

-183:ص، (شقؽ)مادة :ؽالمرجع الساب. 
-حياء إعبد الرحمف المرعشمي،دار .القامكس المحيط،إعداد كتقديـ:أبادم الفيركز.مجد الديف محمد بف يعقكب  

 .1192:ص،2ـ، ج1997-ق 1471 ،1ط لبناف، ،-التراث العربي،بيركت
-183،،ص1982،سنة 1لبناف،ط-بيركت-العمـ لممالييف كخصائصيا،دار ةفقو المغة العربي:ؿ بديع يعقكبمـإ .
4- سنة 2ط  مصطفى الحجازم،،،تاج العركس مف جكاىر القامكس تح: الحسني الزبيدم–محمد المرتضي،

 .522:ص،25ـ، ج1989/ ق1409
5-بغداد  دار الشؤكف الثقافية العامة -مف السمراإبراىيـ-العيف،تحقيؽ ميدم المخزكمي:عبد الرحمف الخميؿ الفراىيدم 
 .8،ص5 ج1980سنة 
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: اصطالحا - أ

 ىيئة أك أصميةك مادة  االشتقاؽ أخذ صيغة مف أخرل مع اتفاقيما معنى :ذكر السيوطي
: ،بزيادة مفيدة ،ألجميا اختمفا حركفا أك ىيئةاألصؿتركيب ليا ،ليدؿ بالثانية عمى معنى 

  «كضارب مف ضرب

 كاحد الفاصؿ إلىىا ب مف بعض، ك الرجكع األلفاظكاالشتقاؽ في جكىره ، تكليد لبعض  
   .، مثمما يكحي بمعناىا الخاص الجديداألصيؿيحدد مادتيا ، كيكحي معناىا المشترؾ 

 ك يدكر في تصاريفو حركؼ  ذلؾ أصؿ لالشتقاؽ انو اقتطاع فرع مف آخركفي تعريؼ   
  أخرل إلىلمة ؾ، كرد  ير ما، مع التناسب في المعنىغي بتأخرل ، كأخذ كممة مف األصؿ

 بشرط مناسبتيما معنى كتركيبا آخرلتناسبيما في المفظ كالمعنى، كنزع لفظ مف 
  كمغايرتيما في الصيغة

 اسـ الجف مشتؽ مف أف العرب تشتؽ بعض الكالـ مف بعض كأف :كقاؿ ابف فارس
ُجنَدة ، كأجنة :حيث يقكؿ العرب لمدَدرْرعِع :  الجيـ كالنكف تدالف عمى الستر أفاالجتناف ، ك 

ُت االنسف أك.  ىك ما في بَدطْرفِع أموأميُؿ ك ىذا جنيف ؿاؿَد   مف الظيكر، يقكلكف أنسْر
ُتوُ : الشيء رْر  «ابصَد

                                                           

-المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا،تحقيؽ محمد جاد المكلى، ،دار :عبد الرحمف جالؿ الديف السيكطي
 .346،ص1بيركت،لبناف،دط، ج.الفكر
 -لبناف،سنة -فقو المغة مناىمو كمسائمو،شركة أبناء شريؼ األنصارم لمطباعة كالنشر،بيركت:محمد أسعد النادرم

 .257ـ،ص2009/ق1430
-187فقو المغة العربية خصائصيا،ص:اميؿ بديع يعقكب. 
-الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كالميا ،تحقيؽ مصطفى الشكيمي،مؤسسة :أبك الحسيف احمد بف فارس

 .76ص .1963لبناف،سنة –بيركت -بدراف لمطباعة كالنشر
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 بعضيا مف بعض كىكذا يككف باشتراؾ لفظي أك أكثر في األلفاظالشتقاؽ ىك ابتكار ا
 قؿ عف ثالث حركؼتعدد مف الحركؼ كالجذكر في العربية ال 

  األلفاظاالشتقاؽ طريقة لتكليد -
  األلفاظ أصكؿاالشتقاؽ مف -
 مف الدخيؿ  األصيؿاالشتقاؽ كسيمة لمعرفة -
 أيضااالشتقاؽ مف كسائؿ الثراء المغكم، كتطكر كسائؿ الحياة ك الحضارة كىك -

 . مف كسائؿ نمك المغة العربية ك تكالد مكادىا ك تكاثر كمماتيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 - سنة  ،1طكالطباعة، عماف، األردف، رة لمنشر يسدار الـ المدخؿ إلى عمـ الصرؼ،: مناؿ عبد المطيؼمحمد
. 20ص ، 2000
 -ق1435،سنة 1لمنشر كالتكزيع،ط دار غيداء الدراسات المغكية في كتب االشتقاؽ،:عمار صبار كريـ العمكاني-

. 21ـ،ص2014
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 .قديما و حديثا االشتقاق عند عمماء العربية و الخالف فيه:  ثانيا

االشتقاؽ في العربية مف القضايا المغكية الميمة التي شغمت الفكر العربي قديما كحديثا    
فقد اختمؼ العمماء القدامى .  المحدثيف إلىالقدماء ك كصكال ب ءابعدة مفاىيـ بدكحظى 
ؿ  ضكالمؼ–متفاكتة ، مف بينيـ قطرب آراؤىـ ، فجاءت لكقكعو ىك مثبت ك منكر فبيف ـ

دكر في ت أصؿىك اقتطاع فرع مف " يعرفو بقكلو األخيرك الرُّمَداني ك ىذا   –جكابف سرا
 . " األصؿتصاريفو حركؼ ذلؾ 

 المادة الثالثية التي ىي أفرل مف فيك يكف كالصرؼكالنحكمعف  ابف جني يختمؼ     أما
 .  االشتقاؽأصؿجذر الكممة ىي 

 يقكؿىناؾ مف  (االشتقاؽ)ك بقكؿ أبك بكر المعركؼ بابف السراج في كتابو المعنكف بػ   
ىما أحدبؿ كؿ لفظيف متفقيف ؼ:،كمنيـ مف قاؿ األقؿشتقاؽ في المغة العربية كىـ اال 

« بعض مشتؽ كبعضو غير مشتؽ: كمنيـ مف يقكؿاألخرمشتؽ مف 
ماء كالتطكر عف طريؽ ففكالـ بف السراج دليؿ كاضح عمى أف المغة العربية تأخذ باؿ   

.  كسيمة مف كسائؿ تكالد األلفاظ كتكثيرىاكألنواالشتقاؽ 
 آخر إلىلفظ  ىك رد  (مناىج البحث في المغة)كاالشتقاؽ عند تماـ حساف في كتابو     

 .« في حركفو األصمية كمناسبتو في المعنىإياهلمكافقتو 
 

                                                           

 -مفيـك االشتقاؽ الصرفي كتطكره عند النحكييف كاألصكلييف،كمية العمـك :عبد المقصكد محمد عبد المقصكد:ينظر
 .39- 38:،ص1ط مكتبة الثقافة الدينية، جامعة القاىرة،

 -دار صفاء لمنشر  دراسة في معجـ لساف العرب،" اسـ العيف"االشتقاؽ مف  :ابتساـ عباس عالكم الشجيرم
 .20- 19:ص.ـ2010-ق1431سنة.1ط األردف، عماف،-كالتكزيع
 - 45 صالسابؽ،المرجع. 
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بشرط أف يككف بيف كممتيف تناسب  كممة اخذ كممة مف كعند زيف العابديف حسيف ىك   
أكتب مف يكتب كيكتب "في المفظ كالمعنى كترتيب الحركؼ مع تغير في الصيغة كاشتقاؽ 

. «مف كتب ككتب مف الكتابة

كنحف ندرس االشتقاؽ في داللتو الكضعية عمى  :أما الدكتكر صبحي الصالح يقكؿ   
 كاحد يحدد مادتيا،كيكحي أصؿأنو تكليد لبعض األلفاظ مف بعض كالرجكع بيا إلى 

. «بمعناىا المشترؾ األصيؿ مثمما يكحي بمعناىا الخاص الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 - 32،ص1981،(أ س ـ)مادة المعجـ في النحك كالصرؼ،الدار العربية لمكتاب،:ف حسيفمزيف العابد. 
 -  172ـ،ص1960-ق،1،1379لبناف،ط-بيركت-دار العمـ لممالييف دراسات في فقو المغة،:الصالحصبحي. 
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 .اختالف العمماء حول االشتقاق: ثالثا

كىذا يشير إلى كجكد أصؿ  مف أصؿ،فرع  إنشاءعرفنا أنو   تكممنا عف االشتقاؽأفبعد   
 ؟الككفيكفىك الفعؿ كما يراه  أكفرع كاختمؼ في ذلؾ

 أـ ىك المصدر كما يذىب إليو البصريكف؟أـ أف كال مف المصدر كالفعؿ أصؿ بنفسو  
كليس أحدىما مشتقا مف اآلخر؟ 

 لمجدؿ كأكسع مجاال لالختالؼ إثارة المسائؿ أكثرإف مسألة أصؿ المشتقات مف بيف   
. فتعددت كجيات النظر فييا

 المصدر مشتؽ منو كفرع عميو ك أف الفعؿ ىك أصؿ المشتقات أفذىب الككفيكف إلى    
رَدبَد ضربان كقاـ  :نحك  .«قيَداماضَد

. كذىب البصريكف إلى أف المصدر أصؿ المشتقات ك الفعؿ المشتؽ منو كفرع عميو  

 المصدر مشتؽ مف الفعؿ ألف المصدر يصح أفإنما قمنا :أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا
قاـ قكامان،فيصبح المصدر لصحة الفعؿ :بصحة الفعؿ كيعتؿ العتاللو،أال ترل أنؾ تقكؿ

قاـ قيامان فيعتؿ العتاللو فمما صح لصحتو كاعتؿ العتاللو دؿ عمى أنو فرع " كنقكؿ 
. عميو

أف الفعؿ يعمؿ في ك المصدر فرع عمى الفعؿ أفالدليؿ عمى :كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ   
؟ «ضربت"بػ "فتنصب ضربان  ضربت ضربان :أال ترل أنؾ تقكؿ المصدر،
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فكجب أف يككف فرعا لو،ألف رتبة العامؿ قبؿ رتبة المعمكؿ،فكجب أف يككف المصدر  
. فرعا عمى الفعؿ

الدليؿ عمى أف المصدر فرع عمى الفعؿ أف المصدر ال :كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ   
ع لو فعؿ كبفعؿ،فينبغي أف يككف الفعؿ ضيتصكر معناه ما لـ يكف فعؿ فاعؿ،كالفاعؿ ك

. الذم يعرؼ بو المصدر أصال لممصدر

أف المصدر إنما سمي مصدر لصدكر الفعؿ عنو كما قالكا :"قالكا ال يجكز أف يقاؿ   
ال نسمـ،بؿ سمي مصدرا :ألننا نقكؿ" مصدرا لصدكرىا عنواإلبؿلممكضع الذم تصدر عنو 

أم مشركب عذب،كالمراد بو المفعكؿ ال "  عذبمشرب"ألنو مصدكر عف الفعؿ كما قالكا 
 . المكضع فال نمسؾ لكـ بتسميتو مصدر

الدليؿ عمى أف المصدر أصؿ الفعؿ أف المصدر يدؿ :أما البصريكف فاحتجكا بأف قالكا    
عمى زماف مطمؽ،كالفعؿ يدؿ عمى زماف معيف،كما أف المطمؽ لممفيد،فكذلؾ المصدر 

الدليؿ عمى أف المصدر ىك األصؿ أف المصدر :فمنيـ مف تماسؾ بأف قاؿ، أصؿ لمفعؿ
 كيستغني عف الفعؿ كأما الفعؿ فإنو ال يقـك بنفسو كيفتقر إلى باسمواسـ كاالسـ يقكؿ 

االسـ كما يستغني بنفسو كال يفتقر إلى غيره أكلى بأف يككف أصال مما ال يقـك بنفسو 
 المصدر ىك األصؿ أف الفعؿ أفالدليؿ عمى :كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ .يفتقر إلى غيره

 كاحد ىك مءالحدث كالزماف المحصؿ يدؿ بصيغتو عمى ش:بصيغتو يدؿ عمى شيئيف
. الحدث كما أف الكاحد أصؿ االثنيف فكذلؾ المصدر أصؿ الفعؿ

                                                           

 -194ربية كخصائصيا ، صعفقو المغة اؿ: بديع يعقكب إميؿ. 
 -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف :أبك البركات عبد الرحمف بف محمد ابف أبي سعيد األنبارم  الديفكماؿ

. 236-235ص -1997 ،1لبناف،جبيركت،،البصرييف كالككفييف،المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر :النحكييف
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لك كاف المصدر مشتقا مف الفعؿ لكجب أف يدؿ عمى ما :كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ    
ف عمى مفي الفعؿ مف الحدث كالزماف،كعمى معنى ثالث،كما دلت أسماء الفاعميف كالمفعكؿ

مف  الحدث كذات الفاعؿ كالمفعكؿ بو،فمما لـ يكف المصدر كذلؾ دؿ عمى أنو ليس مشتقا
الدليؿ عمى أف المصدر ىك األصؿ،تسميتو مصدرا فإف : كمنيـ مف تمسؾ بأف قاؿ، الفعؿ

 اإلبؿالمصدر ىك المكضع الذم يصدر عنو،كليذا قيؿ المكضع الذم تصدر عنو 
. فمما سمى مصدرا دؿ عمى أف الفعؿ قد صدر عنو" مصدر"

فأما : كمف المغكييف المحدثيف المذيف ليـ رأم في ىذه المسألة تماـ حساف حيث يقكؿ
البصريكف فقد نظركا إلى المسألة في كجية نظر المعنى الكظيفي مف ناحية ثـ كجية نظر 

التجرد كالزيادة مف ناحية أخرل فأما المعنى الكظيفي الذم تشترؾ فيو المشتقات جميعا 
 فالزمف في آخر الحدث معنى إلىفيك صمتيا بمعنى الحدث كلكف لكؿ مشتؽ منيا يضـ 

الفعؿ كفاعؿ الحدث في صيغة الفاعؿ كمفعكؿ الحدث فقط إذ ال بد عمى معنى آخر إلى 
. جانب الحدث كلذلؾ رآه البصريكف أصال لممشتقات

 ىذه النظرة أقرب إلى ،أما الككفيكف فنظركا إلى المشكمة مف ناحية التجرد كالزيادة  
أخرل نظركا في صيغ الكالـ فمـ يجدكا أكثر تجردا مف  األصالة مف المزيد،كمف ناحية

فقالكا أف أصؿ :ضرب: الثالثي المجرد المسند إلى المفرد الغائب نحكالماضيالفعؿ 
. المشتقات ىك الفعؿ الماضي،كالدرس المغكم الحديث يرفض مبدأ األصالة كالفرعية

كىناؾ كجية نظر تجعؿ بعض الصيغ أصال كتجعؿ الصيغ األخرل فركعا عميو   
كتفترض أف كؿ مادة مف مكاد المغة بدأت في صكرة المصدر أك في صكرة الفعؿ 

                                                           

  -دط -مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية ،نصكص كمسائؿ نحكية كصرفية:مصطفى جطؿ .
 .138-137ص،ـ1997ق1416
 -166:،ص1994ط  الدار البيضاء ، المغرب ،المغة العربية،معناىا كمبناىا،دار الثقافة،:تماـ حساف. 
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 ذالماضي،ثـ ذىب الناس منيا كيشتقكف كيفرعكف عمييا حتى تصؿ المغة إلى مرحمة تستنؼ
. فييا حاجتيا إلى المزيد مف المشتقات

 عمى  الردفتماـ حساف لـ يقتنع برأم البصرييف كبرأم الككفييف عمى حد سكاء،فأما  
الناقصة،كىي عندىـ فعؿ ليا مصدر أـ ال مصدر ليا،إف مذىبيـ "كاف"البصرييف عف 

 كاف الناقصة ال مصدر ليا كمع ذلؾ يعتبركنيا مشتقة فما أصؿ اشتقاقيا؟ إفيقكؿ 
في رأييـ ال ماضي ليما كىما مشتقاف عمى "يذر"ك"يدع"ك أما لمرد عمى الككفييف فإف 

الرغـ مف ذلؾ فما أصؿ اشتقاقيما إذف؟ 
 يعدؿ الصرفيكف بيا عف طريقتيـ إلى طريقة المعجمييف بؿ أف أفكالذم يراه تماـ حساف 

بيا عف شكمية الصيغ  يجعمكا دراستيا في إطار عمـ الصرؼ لكجو عمـ المعجـ مبتعديف
بيا في اتجاه المعجـ بحيث ككف جانحيف  كالزكائد كالممحقات ذات المعاني الكظيفية

د رابطة بيف الكممات فينبغي  ،االشتقاؽ حدكدا مشتركة بيف المنيجيف إذ صح لنا أف نكجِع
نما نعكد إلى صنيع المعجميف بالربط بيف  لنا أف ال نجعؿ كاحدة منيا أصال لألخرل كا 

 .الكممات بأصكؿ المادة فنجعؿ ىذا الربط باألصكؿ الثالثة أساس دراسة االشتقاؽ
 كنجد الراجحي يؤيد كجية النظر الصرفية ال المعجمية كيميؿ إلى رأم الككفييف فيرل 

الفعؿ الماضي البسيط المسند إلى المفرد الغائب كيحتج بذلؾ بعدة :أصؿ االشتقاؽ
: أسباب

إف كتب الصرؼ تؤكد أف الفعؿ ىك أصؿ االشتقاؽ ففييا المصادر الثالثية كغيرىا  -1
كالمشتقات مثؿ أسماء الفاعميف كالمفعكليف أسماء المكاف  كالزماف كغيرىا تصاغ بالنظر 

 .إلى أفعاليا

                                                           

 -دراسة صرفية داللية .اسما الزماف كالمكاف في القرآف الكريـ:ناصر عقيؿ احمد الزغمكؿ
 .18 ،ص 2006 ،1ط /األردف -دار الكتاب العالمي،عماف

 - 167،169:ص .المرجع السابؽ. 
  -20-19اسما الزماف كالمكاف في القرآف الكريـ ،ص :ناصر عقيؿ أحمد زغمكؿ. 
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تي مالقكؿ بأف أصؿ االشتقاؽ ىك الجذر الثالثي أك المصدر سيؤدم إلى فقداف خاص -2
 . كىما مف كسائؿ تقكيـ الكصؼ المغكمالعمكمية كالبساطة

اتضح مما سبؽ أف الصرفييف القدامى يركف أصؿ االشتقاؽ أما المصدر أك الفعؿ 
 .الماضي الثالثي المسند المفرد الغائب أك الفعؿ المضارع

أما المغكيكف المحدثكف فمنيـ مف تبع القدماء في عدىـ الفعؿ الماضي الثالثي ىك أصؿ 
 .االشتقاؽ كمنيـ مف رأل رأيا مغايرا فعد األصكؿ الثالثية أصال لكؿ المشتقات

فيك يرل أف األصكؿ الثالثية أصال االشتقاؽ، الفعؿ الماضي كحده أما بقية المشتقات 
 :(1)فيي متفرعة عف ىذا الفعؿ كذلؾ بما يمي

يشترط الدكتكر حساف في األصكؿ الثالثية إذ يعدىا أصال لممشتقات، أال ينسب ليا أم  -1
معنى كىك يسألو كيؼ يصكغ منيا تمؾ المشتقات مثؿ اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ مثال دكف 

 تحديد معناه؟ 

ذلؾ أف المعنى ىك األساس الذم تبنى عميو األلفاظ كالصيغ فال كجكد لصيغة خارج 
 .المعنى

تحديد معنى المعجمي يفرض ربط األصكؿ الثالثية معا فيتشكؿ بذلؾ الفعؿ الماضي  -2
الثالثي معا فيتشكؿ بذلؾ الفعؿ الماضي الثالثي المسند إلى المفرد الغائب كىك الكحيد 
بيف الصيغ الذم يتشكؿ مف األصكؿ الثالثية دكف أم زيادة تذكر بخالؼ المضارع أك 

 .المصدر أك اسـ الفاعؿ أك اسـ المكاف أك غيره
ال يصح اعتبار المصدر أصال لممشتقات الف المصدر فيو زيادة عمى األصكؿ مثمما في  -3

اسـ الفاعؿ كالمفعكؿ كالمكاف كغيره، كما ينطبؽ عمى الفعؿ المضارع : بقية المشتقات
 .أيضا

                                                           

. 22المرجع السابؽ، ص   (1)
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 بالنسبة لألفعاؿ غير األصكؿ تثبت الدراسات المغكية الحديثة أنيا ذات أصكؿ ثالثية 
كبعثر فيي مف بثر كتبعا ليذه األسباب فالككفيكف أقرب إلى  (درج)دحرج مف : أيضا مثؿ

الصكاب مف البصرييف في مسألة أصؿ االشتقاؽ ألنيـ يعيدكف الفعؿ الماضي أصال 
كىك يرل أف الجذر الثالثي أصؿ االشتقاؽ الفعؿ الماضي الذم تتفرع عنو . لممشتقات

 .بقية المشتقات
 .أنواع االشتقاق: رابعا
عرؼ العمماء االشتقاؽ كظاىرة لغكية ىامة أسيـ في تكليد الصيغ كاأللفاظ،كنظرا     

ألىمية ىذه الظاىرة،شغفكا بدراستيا كتكسعكا فييا،كتناكليا بالبحث كالتحميؿ بأنيا الكسيمة 
لى التي تمدىـ بكؿ ما يحتاجكف إليو مف ألفاظ التعبير عف المفاىيـ التي استجدت ثالـ

 أكبرصغير،ككبير،:كحصركا االشتقاؽ في أربعة أنكاع،نتيجة لمتطكر االجتماعي كالثقافي
. ككبار
 .(األصغر )االشتقاق الصغير -    أ
 منو،بشرط أصؿىك نزع لفظ مف أخر .االشتقاؽ الصغير أك األصغر أك العاـ    

كاسـ "ضارب"كاشتقاقؾ اسـ الفاعؿ،كؿ كترتيبياصاشتراكيما في المعنى كاألحرؼ األ
عمى رأم البصرييف أك "الضرب"كغيرىا مف المصدر " تضارب"،كالفعؿ "مضركب المفعكؿ

.     عمى رأم الككفيف" ضرب" مف الفعؿ
كىذا النكع مف االشتقاؽ ىك األكثر أنكاع االشتقاؽ كركدا في العربية،كأكثرىا    

 بالبحث جماعة مف  أطمقت دكف تقيد كقد أفرده إذا"اشتقاؽ"أىميّة،كعميو تجرم كممة 
عمى حد سكاء،لكف األكائؿ نظركا إلى ىيئات المتقدميف كما تناكلو الصرفيكف ك المغكيكف 

 بينما بحث المغكيكف عف اشتراؾ الكممتيف في ،الكممات كصكرىا في االشتقاؽ
 كاالشتقاؽ ،الحركؼ،كفي المناسبة بينيما في المعنى،دكف التفاكت إلى حركات كسككف

                                                           

 -188فقو المغة العربية كخصائصيا ، ص: بديع يعقكبإميؿ. 
  - 189، صالمرجع نفسو. 
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،كيتفؽ (العمـ)مف (عالـ،كمعمـك)الصغير كىك المراد حيف يطمؽ لفظ االشتقاؽ مثؿ كممتي 
 .ىنا المشتؽ كالمشتؽ منو في األحرؼ األصمية كفي ترتيبيا

فعؿ األمر،اسـ الفاعؿ،اسـ  الفعؿ الماضي،الفعؿ المضارع،:كأفراد ىذا االشتقاؽ عشرة
 2المفعكؿ،الصفة المشبية باسـ الفاعؿ،اسـ التفضيؿ،اسـ الزماف،اسـ المكاف،اسـ اآللة

كقد ذىب جميكر النحاة إلى اعتبار الفعؿ الماضي المجرد الثالثي أك الرباعي،األصؿ    
: منيا ك مزيدات الثالثي:اشتقت منو األفعاؿ المزيدة التي تأتي عمى أكزاف كثيرة منيا 

دَّدَد، ؿ جَد ؿْر  ،(ُيجّددُ  فعَّؿَد ُيفَدعِع ،)أَدفْرعؿ ُيفْرعِع تَدفَدعَّؿَد  ،(يجالُس  جالس،)فاعؿ يفاعؿ  ،(ُيكْررِعـ أكـر
،)تفاعؿ يتفاعؿ  ،(يتعمـ تعمـ،)يتفعَدؿ  ؿْر  ،(يَدتَدقاتؿ تقاتؿَد افْرتَدعَدؿَد  ،(ينقسـ انقسـ،) انْرفعؿ يَدنْرفَدعِع
ؿْر  ،) ،أفْرعَدؿَد يَدفْرعَدؿُ (يجتمع اجتمع،)يَدفْرتَدعِع ؿ (يَدبْريَدُض  ابْريَدضَد تَدفْرعِع ،)،استفْرعَدؿَد يَدسْر  (يستخرج استخرجَد

ؿَد يَدفعكعؿ  شَدبَد ،)افعكعَد . (يَدعْرشكشب اعشكْر
:    مزيدات الرباعي منها

مَدؿَد  مَدؿَد يَدتَدفَدعْر رجْر )تَدفَدعْر ، يَدتَددَدحْر رَدجَد مِعؿَد  ،(تدَدحْر ،)افْرعَدمَدؿَد ُيفَدعْر أَدفَد ئِعفُ  اطْرمَد مَدُؿ (ُيطَدمْر مَدؿَد يَدتَدفَدعْر مْربَدبَد )، تَدفَدعْر  تَدجَد
مْربَدبُ  ،) تَدمَدفْرعَدؿَد يَدتَدمَدفْرعَدؿْر  ،(يَدتَدجَد . (يَدتَدمَدسْركَدفْر  تَدمَدسْركَدفَد

:  االشتقاق الكبير-ب
االشتقاؽ الكبير أك األكبر،أك القمب المغكم،ىك أف يككف بيف كممتيف تناسب في المفظ    

بَدذَد،: نحك3دكف ترتيب الحركؼ كالمعنى، ذَدبَد كجَد ، جَد مَددَد كمَددَدحَد ؿَد  كحَد حَد  .كاضمحؿ كاِعمْرضَد
 فرد لو بابا خاصا سماهالذم اابف جني  كأكؿ مف اىتـ بيذا النكع مف االشتقاؽ كسماه،ىك

ىذا مكضع لـ يسمو أحد مف أصحابنا،غير أف أبا عمى « افتتحو بقكلو االشتقاؽ األكبر«
. 4كاف يستعيف بو،كيخمد إليو مع اعكاز االشتقاؽ األصغر-رحمو اهلل–

نما كاف يعتاده عند الضركرة  لكنو مع ىذا لـ يسمو،    بو إنما ىذا التمقيب لنا كيتعمؿ  كا 
 كصغير كبير:كذلؾ أف االشتقاؽ عمى ضربيف.نحف،كستراه فتعمـ أنو لقب مستحسف

                                                           

  -130ـ ،ص1994ق1414، المكتبة الياشمية دمشؽ ، دط ،أصكؿ النحكفي  :سعيد األفغاني 
2 - ،131ص  المرجع نفسو. 
3  -198صق المغة العربية كخصائصيا ، فؽ:  بديع يعقكبإميؿ 
4 - 133ص 2جعمى النجار، دار الكتب المصرية أبي الفتح عثماف بف جني،الخصائص،تحقيؽ محمد. 
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فالصغير ما في أيدم الناس ككتبيـ،كأف تأخذ أصال مف األصكؿ فتقرأه فتجمع بيف 
ف اختمفت صيغو كمبانيو كذلؾ كتركيب  فإنؾ تأخذ منو معنى  (س ؿ ـ )معانيو كا 

الذم أطمؽ عميو تفاؤال :في تصرفو،نحك سمـ كيسمـ ،سالـ سممى كالسالمة كالسميـ السالمة
. بالسالمة

كاالشتقاؽ األكبر فيك أف تأخذ أصال مف األصكؿ ...فيذا ىك االشتقاؽ األصغر   
الثالثية كعمى تقاليبو الستة معنى كاحدا،تجتمع التراكيب الستة كما يتصرؼ مف كؿ كاحد 

. منيا عميو

كمع كؿ ما أشار إليو ابف جني،كمع كؿ االحتزاز الذم قاؿ بو،فإنو ال يمكف معرفة    
األصؿ مف مقمكبو ألف االستعماؿ قد يغير معالـ األلفاظ كبالتالي يغير معناىا كىذا ما 

. يجعؿ التميز بيف األصؿ كالمقمكب

كفكرة التقاليب تعكد إلى الخميؿ بف أحمد الفراىيدم الذم حاكؿ بعبقريتو الفذة،حصر    
كؿ المستعمؿ مف كممات المغة العربية،معتمدا عمى تقميب المفظ إلى كؿ االحتماالت 

كعمى أساس فكرة التقاليب  الممكنة،كمبينا المستعمؿ مف ىذه التقاليب مف غير المستعمؿ،
لكف الخميؿ لـ يرل أف التقاليب الستة لمكممة الثالثية  ،«كتاب العيفىذه رتب معجمو 

تدخؿ في باب اشتقاؽ كاحد،كترجع إلى أصؿ كاحد يجمعيا،بسبب اشتراكيا في الحركؼ 
. الثالثة ميما يكف مكقعيا كترتيبيا

 

 

                                                           

  -200:، ص1فقو المغة العربية كخصائصيا ، ج   بديع يعقكب،إميؿ. 
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بَدذَد ): أما المحدثكف فإنيـ يمثمكف لو بنحك    ذَدبَد كجَد اضمحؿ )،ك(يئسَد ك أَدبِعسَد )،ك (جَد
ؿَد  حَد . 1 كنحك ذلؾ (كاِعمْرضَد

 كابف جني يرل بأف ىذه األمثمة ال تؤدم الغرض الذم كاف يقصده باالشتقاؽ الكبير  
أَديِعسَد :فيك فرؽ بيف االشتقاؽ الكبير لمفيكمو كبيف القمب الذم يحدث بيف كممتيف مثؿ

ؿَد )مقمكب مف يَدئِعسَد ك حَد بَدذَد مادامت (اضمحؿ مقمكب عف اِعمْرضَد ذَدبَد كجَد ،كال يرل قمبا بيف جَد
. 2الكممتاف تتصرفاف تصرفا كاحدا في جميع فركعيا

ككذلؾ تعريؼ بعض المحدثيف لالشتقاؽ الكبير يختمؼ عف تعريؼ القدماء لو،فقد    
ما يككف التناسب فيو بيف المأخكذ كالمأخكذ منو في المفظ  عرفو األستاذ محي الديف بأنو 

مَددَد ك مَددَدحَد ىكذا قاؿ  كالمعنى مف غير ترتيب الحركؼ، بَدذَد ك حَد ذَدبَد كجَد  إميؿ األستاذنحك جَد
. 3«بديع يعقكب

الشتقاق األكبر ا- ج

يككف ىذا النكع مف االشتقاؽ بيف كممتيف تناسب في المعنى كاتفاؽ في األحرؼ الثابتة 
أم في المخرج  كعنكاف كعمكاف، نَدعَدؽَد، نَديَدؽَد، :كتناسب في مخرج األحرؼ المغيرة مثؿ

تناكب النكف ك الالـ كلكف تتبعات المغكييف ىدت إلى عدـ لزـك ىذا القيد تناسب المخارج 
. 4كما يظير لؾ

 

                                                           

1  -198 ص بديع يعقكب،فقو المغة العربية كخصائصيا ،إميؿ. 
2 -  ، 82-69،صفحة 2جأبي الفتح عثماف بف جني،الخصائص. 
3 -  198المرجع السابؽ ، ص. 
4 -، 132أصكؿ النحك ،ص في سعيد األفغاني. 
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ب،كؿ ثقب مستدير كالخرُب ثقب .صرير البكرة كصريفيا-1 رْر ؽ كالخَد رْر الخَد
 .ىديؿ كىدير.األذف

مَددَد -2 َـّ،ضَد  .الحرؼ المضعؼ مع آخره كَددَّحَد ككدَد،رصَدؼ،رَدصَد ،ضَد

ؽَد .سَدمَدا ك سَدمَدؽَد :الناقص مع حرؼ آخر -3 ا كمَدحَد  .مَدحَد
َـد،طَدمَدى:المضعؼ بحكؿ ناقصا -4  .رب،ربا،طَد
رَد ، كضارَد :المضعؼ بحكؿ أجكؼ -5  .ضَد

: االشتقاق الكبَّار- د

كالمراد بو أخذ كممة مف كممتيف أك أكثر،كذلؾ بإسقاط حرؼ أك أكثر مف كؿ    
كممة،كتأليؼ كممة جديدة مف األحرؼ الباقية،معناىا يدؿ عمى ما كانت تدؿ عميو الكممات 

: السابقة نحك

يْسعَبلْس  اهلل ، بسـقاؿ.بَبسْسمَبلَب  دَدؿ .وحَب مْر قَبلْس قاؿ الحمد هلل،.قاؿ حي ،كحَد وْس إذ قاؿ ال حكؿ كال .وحَب
. 1 قكة إال باهلل

:  كىي كما يمي2عشر خمسة التغيرات بين األصل المشتق منه والفرع المشتق

ـه،:بزيادة الحركة نحك :األول مْر َـد،عِع م .  فَبهْسمٌم  ، فَبهِهمَب عَد

أكثر مف حركة " عمم"كعرفنا أف حركة " عمم"مأخكذة مف (عمـ)يعني إذا كانت كممة 
". عمم"

" طَبمَببَب " ك" طَبالَببَب : " بزيادة مادة نحك:الثاني

                                                           

1 - 22عمار صبار العمكاني ،الدراسات المغكية في كتب االشتقاؽ ، ص. 
2 - 348:  ،ص 1عبد الرحماف جالؿ الديف السيكطي، المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا ،ج. 



  بين القديم والحديث شتقاق اال                           :               الفصل األول

 

21 
 

مف لفظ طَدمَدبَد كأكثر لؼ زيد بأل" طَبالَببَب " مف طَدمَدبَد نفيـ أف لفظ " طَبالَببَب " يعني إذا كانت 
. منو مادة

ارِهبٌم : بزيادة حركة كمادة نحك:الثالث رْسبٌم  ك  َب   َب

رَدبَد  . بزيادة حركة التنكيف كمادة األلؼ.يعني إذا كانت الكممة ضارب أكثر مف كممة ضَد

 الفَبرَبسِه  مف الفَبرْسسُس : بنقصاف حركة نحك:الرابع

 الفَبرْسسُس حركة فبيذا يدؿ أف كممة  " الفَبرَبسِه " أقؿ مف كممة  " الفَبرْسسُس " يعني كانت الكممة 
. الفَبرَبسِه نقصاف مف الكممة 

 ثَببَباتَب  ك ثَببَبتَب : بنقصاف المادة نحك :الخامس

. بنقصاف مادة األلؼ" ثَببَباتَب " أقؿ مف كممة  "ثَببَبتَب " يعني إذا كانت الكممة 

وَبانَب  ك نَبزَبا:  كمادة نحك ةبنقصاف حرؾ:السادس  نَبزْس

وَبانَب " أقؿ مف كممة " نَبزَبا" يعني إذا كانت الكممة  " نَبزَبا" حركة كمادة عرفنا أف الكممة " نَبزْس
وَبانَب " نقصاف مف الكممة  ". نَبزْس

بِهيُّي : بنقصاف حركة كزيادة مادة نحك : السابع   َب َببُس  ك  َب َب

بِهيُّي " يعني إذا كانت الكممة  بِهيُّي " عرفنا كممة "  َب َببُس " تفرؽ بكممة "  َب َب منقكصة "  َب َب
. حركة كزيادة مادة

رَبمٌم :بنقصاف مادة كزيادة حركة نحك :الثامن رَبمَبانُس  ك حَب  حَب

رَبمٌم " يعني أف بيف  رَبمَبانُس " ك  "حَب . فاألكؿ نقصاف مادة كزيادة حركة" حَب

قَب :بزيادة مادة كحركة مع نقصانيما نحك :التاسع تَبنْسوَب  الناقة مف اسْس
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قَب " يعني إف كممة  تَبنْسوَب بزيادة مادة كحركة مع أنيا نقصاف مادة " الناقة"تخالؼ بكممة " اسْس
. كزيادة مادة

رَب : بتغير الحركتيف نحك :العاشر  بَبطَبرَب  بَبطِه

فبيذا القاعدة يعرؼ أف المثؿ األكؿ مكسكرة الطاء كالثاني مفتكح الطاء،كىذا ىك المراد 
. بتغير الحركتيف

رَببُس بنقصاف حركة كزيادة أخرل كحرؼ نحك : عشر الحادي رَببِه  مف ا ْس  ال َّ

رَببُس " كمف ىنا نعرؼ أف كممة  رَببُس " ىي تخالؼ بكممة " ا ْس فإنيا نقصاف حركة كزيادة " ال َّ
. حرؼ

عٌم :بنقصاف مادة كزيادة أخرل نحك:عشر الثاني ُة اّ  مف الررَبا ِه ضاعَد

عٌم "أم كممة  ". الراضعة"كأنيا مف كممة " رَبا ِه

افَب : كحركة نحك أخرلنقصاف مادة بزيادة :عشر الثالث فِه  مف خَب  الخوْس

افَب " يعني أف الكممة  ؼُ "تخمؼ كممة " خَب كْر . أم نقصاف مادة كىي الكاك كزيادة األلؼ ،"الخَد

دْس : بنقصاف حركة كحرؼ كزيادة حركة نحك:عشر الرابع دِه  مف عِه  الوَبعْس

رُس :بنقصاف حركة كحرؼ زيادة حرؼ نحك :عشر الخامس ارِه  مف فَباخِه  الفَبخَب

. أم نقصت ألؼ كزادت ألؼ كفتحو

 األسماء:في كبيف السعيد األفغاني في أصكؿ النحك أف االشتقاؽ ال يدخؿ في سبعة أشياء
 األسماء كما شبو بيا مف والحروف ،(غاؽ) كػاألصوات وأسماء كإسماعيؿ،األعجمية
كاألسماء التي ليا معاف  ،(طكبى)كاألسماء النادرة كػ ،(مفْر أك ما) في البناء كػالمو مة
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 األسماء ك األ داد أسماء ككذا سائر واألسود األبيضفيك  (الجُسون)متقابمة كػ
 .الخماسية

 

                                                           

  - ،152: أصكؿ النحك ،ص في سعيد األفغاني. 
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التطكر المغكم كالعالقة بيف النمك المغكم :   يعد النمك المغكم جزءا مف حمقة أكبر أعني
كالتطكر المغكم عالقة الجزء بالكؿ أك الخاص بالعاـ فكؿ نمك لغكم ىك تطكر لغكم كىذا 

األخير يتناكؿ المغة في مستكياتيا كافة المعجمية كالنحكية كغيرىا كفؽ قكانيف كأسباب 
كعمؿ في حيف يككف النمك المغكم خاصا بالكسائؿ التي تعتمدىا المغة لتكثير مفرداتيا 

. كلتحسينيا أك تعديميا بما ينسجـ حاجات أصحابيا كأغراضيـ

كمعرفة الطرائؽ التي تسمكيا الكممات في نمكىا كتطكرىا،كتعددت طرائؽ النمك المغكم   
في العربية كتكاثرت كمف أبرزىا االشتقاؽ التي تطرقت إليو في الفصؿ األكؿ كىك مف 

الكسائؿ العظيمة في نمك المغات الحية،كالطريؽ األمثؿ لتكليد األلفاظ كتكثير المعاني بما 
يجعؿ المغة قادرة عمى التطكر كالتجديد كالتنمية كىذه األخيرة مف أكثر المصطمحات 

استخداما في الدكؿ النامية كىي مصطمح جديد في الدراسات المغكية،كاىتمت دراسات 
. كثيرة بتحديد مفيـك التنمية

: التنمية -1

 فمف القرف اإلطالؽمصطمح التنمية لـ يكف لو معنى كتعريؼ ثابت عمى     
كمرت جيكد عمماء العالـ بصفة  العشريف،تطكر مفيـك التنمية بفضؿ تطكر الشعكب،

ففي عقدىا األكؿ ظيرت جيكد تنمية،كتحديدىا بمعنى  عامة في التنمية بمراحؿ أساسية،
كىكذا ظيرت التنمية كتعبير عف  نقؿ نمكذج التصنيع العربي إلى المجتمعات النامية،

 الثقافي اإلطارككاف ىذا التقدـ عمى مستكل  تحقيؽ مستكيات التقدـ االقتصادم،
 :التنمكم،كأما في عقدىا الثاني فتكلدت في إطار الثكرة أفكار جديدة جددت معاني كؿ مف

مستفيديف لما انتيى إليو الفكر األنثركبكلكجي  كدرست مف منظكر جديد، كالتنمية، الثقافة،
كأصبح بنظر لمتنمية مف كجية نظر أصحاب نظريات الحداثة  كاالجتماعي مف تطكر،

                                                           

 -  ق1427، 1عمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي،دار األمؿ لمنشر كالتكزيع،األردف،ط:نيرينظر ىادم   -
 .587ص  ـ ،2007
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 ىادفة كشاممة بالحديث عف عقدىا الثالث أف مفيـك التنمية إنسانيةعمى أنيا عممية 
إال أنيا في نياية األمر،مفيـك تجاىؿ الظركؼ التاريخية التي أسفرت  كعممية مجتمعية،

كقير عكامؿ  عف حاالت الفيـ كالتخمؼ،كلـ يساعد عمى تييئة شركط النجاح لمتنمية،
كطبقت في  فمبادئ التنمية كأسسيا استفادت منيا دكؿ العالـ المتقدـ، ،التخمؼ كاألمية
. عمى غرار دكؿ الجنكب التي عانت مف التخمؼ كالقير جميع المياديف،

المجتمع إلى ب تسمكا في مختمؼ جكانب الحياة إذ  أشعتيا فالتنمية عممية شاممة تمتد   
. الرقي ك التقدـ مرحمة جديدة مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 - 2006مصر؛-دارالمعرفة الجامعية االسكندرية1طحسيف البيالكم ، مدخؿ إلى التنمية الثقافية،: الشبؿ بدراف 
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: التنمية المغوية 1-1

 قكتا تحميؿ كتركيب،تندثر منيا دقائؽ كتنحؿ كتتالشى،كيخمفيا اإلنساففي جسـ     
ذا لـ تزد الدقائؽ الجديدة عمى  بكاسطة الغذاء دقائؽ أخرل تقـك مقاميا في كظيفتيا،كا 

ذا زادت كما عند األطفاؿ كبر الجسـ جالدقائؽ المندثرة بقي الجسـ عمى حالو كح مو كا 
. كنما كطاؿ

 الشمشؽكمثؿ ذلؾ في تنمية المغة،تندثر منيا ألفاظ غريبة كتمكت كممات كالخكجـ ك   
 (لمشمشؽ)كالمردككش  (جـلحكؿ)غيرىا مف الكممات الدخيمة األعجمية كالكرد...كالسجالط

كقد كاف معجـ المغة اإلنجميزية مف عيد غير بعيد يتضمف عشريف  كالياسميف لمسجالط،
ألؼ كممة تقريبا،كىك اآلف يناىز مائة ألؼ كممة كفي ىذه الزيادة كثير مف الكممات 

. الغربية دخمت عمى المغة اإلنجميزية مف المغات األخرل

ف كممات    مشتقات "الصالة "ك" الرحمف"ك " اهلل"كأف المغة العربية نفسيا ساللة أعجمية كا 
مف أصؿ سرياني أك عبراني ك إف التنمية في المغة قكة كقكة التمثيؿ في الجسـ الحي 

 . يجب العناية بيا كال يجب التفريط فييا
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: نذكر بعض الفوائد المغوية منها 1-2

 تأخذ األمـتفاعؿ المغات ببعضيا البعض تناسب مع أحكاليا الحضارية فعند احتكاؾ    
ف تكف ىي الغالبة مف لغة األمة المتفكقة حضاريا أكثر مما أك األمة المتخمفة حضاريا،

. تعطييا

،كال يعنى ذلؾ ضعؼ المغة أك عدـ إليوكؿ لغة تستعير مف سكاىا ما تحتاج  -
 .صالحيتيا

قانكف التطكر ال يبقي في المغة غير األصمح أصيال كاف أـ دخيال تقدـ المغة  -
 .مرتبط بتقدـ القكمية

 : يؤثر مبدأ االقتصاد الذىني عمى المغة،بحدث تأثير عامميف أساسييف -

 المغات تتأثر بغيرىا باكتساب ألفاظ جديدة تستقر فييا  فمعظـ:الكسب الخارجي-أ
 .كتصبح جزءا منيا

كىك ما ينشأ في المغة مف ألفاظ تستحدث عفكا أك قصدا لمتعبير  :التولد الذاتي_ب 
الكضع  عف معاف جديدة كذلؾ بعدة طرؽ التحكؿ المعنكم،طريؽ المفظي،

 .المجازم،االشتقاؽ االسمي
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: المجامع المغوية ودورها في تنمية المغة العربية 1-3

كانت الدعكة إلى إنشاء مجمع لتنمية المغة العربية مف أىـ األفكار التي دارت عند    
المثقفيف العرب في الربع األخير مف القرف التاسع عشر،كعرفكا ضركرة كضع 

المصطمحات العممية كاأللفاظ الحضارة الحديثة،كليذا طالبكا بقياـ ىذا المجمع المغكم 
لـ يكف مقبكال في ذلؾ الكقت أف تككف ىذه األياـ الكثيرة مف ؼالعربي ينيض بيذه المياـ،

. مسؤكلية لغكم كاحد ينيض بقضايا المصطمحات كصناعة المعاجـ

كىذا ما يتـ   تعاكف عدد كبير مف المغكييف كالمتخصصيف،إلىكصناعة المعجـ تحتاج   
 في المعاجـ المغكية كمراكز البحث المغكم في الدكؿ المتقدمة،فالمصطمحات العممية كثيرة

كميمة كضع المصطمحات العممية ال ينيض بيا إال عدد مف المغكييف كأصحاب 
التخصصات المختمفة،كليذا قامت في دكؿ العالـ مؤسسات كبرل تعنى بقضايا 

كميد ىذا كمو  المصطمحات ككانت كاضحة أماـ المثقفيف العرب في بداية القرف العشريف،
مف أجؿ جعؿ المغة العربية معبرة عف العمـ الحديث كالحضارة الحديثة رغـ المشاكؿ التي 

كاجيت ىذه المجامع ككاف ىدؼ ىذه المجامع العناية بالمغة العربية مف حيث التنمية 
. كالتكليد ككضع المفردات كالمصطمحات

 كلعؿ األقرب إلى الكاقع أف ننظر إلى ،اإلبداعكذلؾ لتحقيؽ النيضة كالتقدـ كتشجيع     
كما  المجامع المغة مف خالؿ المراحؿ المغكية الفكرية التي تمر بيا الشعكب خالؿ نيضتيا

يحصؿ بيف المغات كلغات األمـ األخرل بكؿ ما كصمت إليو مف تطكر فكرم في العمـك 
 )كالفنكف كاآلداب
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كخطت العمـك خطكات كبيرة  كفي النصؼ الثاني مف القرف العشريف كثرت الترجمات،
حاكلت بيا إحياء أمجاد الماضي كمتابعة التقدـ العممي الحديث كأخذت تككف مف جديد 

لغتيا الخاصة،مستعينة بالدراسات الجامعية مف ناحية ،كالمجامع المغكية مف ناحية 
. األخرل

كما كقع في المجامع المغكية العربية عند إيجاد مصطمحات جديدة لمعمـك الحديثة تعبر    
عف دقة في المعنى العممي المقصكد بيا،كتككف صحيحة مف الناحية المغكية،كاستدعى 

ذلؾ دراسة المصطمح عند المتخصصيف ككاف المجمع المغكم المصرم أكؿ مجمع كرس 
طرؽ تنمية الثركة المغكية مف عمى  اعتمدجزءا كبيرا مف كقتو لممصطمحات العممية بدقة،

. اشتقاؽ كنحت كتعريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  - 142/143:المرجع السابؽ ،ص. 



                                                                                             اإلشتقاق و مظاهر التنمية  : الفصل الثاني 

 

31 
 

 :المصطمح واالشتقاق -2

: المصطمح 2-1
 (صمحَح )كأصمو مف الفعؿ الثالثي (اصطمح)مصدر ميمي مف الخماسي المزيد :لغة - أ

. بمعنى التكافؽ
افتعؿ مف  تاء}قمبكا التاء صادا ،وصالحوا وتصالحواكقد اصطمحكا  ،السمم:والصمح

 واصمحوا  كأنيـ كصفكا بالمصدر،متصالحون صمحكقـك  كادغمكىا في الصاد، {لحتاص
. وصالحا مصالحة وصالحم ما بينيـ،

كأقدـ مف استخدـ ىذا الفعؿ في المجاؿ العممي بشير بف المعتمر في سياؽ حديثو عف    
أف كبار  :بالغة المتكمميف كاختصاصيـ األلفاظ التي ال يعرفيا غيرىـ،كيقكؿ الجاحظ

كىـ  المتكمميف كرؤساء النظاريف كانكا فكؽ أكبر الخطباء كأبمغ مف كثير مف البمغاء،
. تخيركا تمؾ األلفاظ لتمؾ المعاني كىـ اشتقكا ليـ مف الكالـ العرب تمؾ األسماء

 لفظ مكضكعي اتخذه الباحثكف كالعمماء لتأدية معنى معيف يكضح :اصطالحا - ب
كظيرت مشكمة المصطمح  المقصكد كالمصطمح مف مشكالت األمـ في كؿ عصر،

كتضخمت المشكمة حيف شرعكا  العربي منذ بدؤكا بتدكيف عمـك القرآف كتأليؼ الكتب،
. بالنقؿ كالترجمة

ف عجزكا استخدمكا المفظة  فعمدكا إلى نبش العربية الستخراج مصطمح يناسبيـ، كا 
-كعدكىا مصطمحا يفي بالغرض كمجاؿ المصطمح الفمسفة أك العمـك اإلغريقية كاليندية،

القانكف كلكؿ عمـ مصطمحاتو رغـ تعقد األمكر في العصر الحديث مع كثرة العمـك  -الديف
الكافدة،فقاـ العمماء يؤلفكف كتب كمعالـ في المصطمحات،فظيرت كتب في مصطمح المغة 

 .كاألدب باإلضافة إلى المجامع المغكية العممية
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: خصائص المصطمح:2-2
عدد عمماء المصطمح جممة مف الشركط الكاجب تكافرىا في المصطمح حتى يؤدم دكره   

: 2 كمنيا
 أف يككف لفظا ال عبارة يسيؿ تداكلو -
 .استحساف المصطمح الغريب الذم ال يقع في التشابو -
 .االبتعاد عف االشتراؾ المصطمحي -
 .االبتعاد عف الترادؼ المصطمحي -
 .االىتماـ بالمعنى قبؿ المفظ -
 .تجنب األلفاظ التي ينفر الطبع منيا إما لثقميا أك لفحشيا -
 .االنتماء إلى حقؿ مفيكمي قابؿ لمضبط -
 .قبكؿ التعريؼ المنطقي -

: طرائق توليد المصطمح العربي القديم 2-3
كأصبح مف كاجبيا بكصفيا  فرضت المفاىيـ الجديدة نفسيا عمى مستكل المغة العربية، 

كمف   أف تستكعبيا كتجدد المصطمحات المناسبة ليا،اإلسالميةلغة رسمية لمحضارة 
أكال  كيحاكلكف تطكيعيا بأم شكؿ مف -البدكية-الطبيعي أف يمتفت العرب إلى لغتيـ

ذا تعذر عمييـ ذلؾ كلـ يجدكا لفظا عربيا مناسبا  األشكاؿ حتى تستكعب ذلؾ المفاىيـ كا 
 إلى االفتراض مف المغة األـ لممفيـك الجديد كىك ما حدث الفعؿ حيث استعممكا اضطركا

كسائؿ مف بينيا االشتقاؽ فيك أيسر السبؿ لكضع المصطمحات ألنو يخضع لقكاعد 
محددة يؤدم معاف متعددة فمنو تؤخذ صيغة الفاعؿ كالمفعكؿ كالعربية لغة اشتقاقية ال 

-كالمسممكف-المؤمنكف: تؤدم المعاني في صكرىا المختمفة كمف أمثمتويعز عمييا أف
. كالمحصنات-كالصادقكف

                                                           

2  - 15/16:في المعجمية كالمصطمحية ،ص : سناني سناني. 
  -72-71: ،ص  المرجع السابؽ. 



                                                                                             اإلشتقاق و مظاهر التنمية  : الفصل الثاني 

 

33 
 

مف الكسائؿ العظيمة في نمك المغات الحية ،كالطريؽ األمثؿ لتكليد  :االشتقاق 2-2
  األلفاظ،كتكثير المعاني،بما يجعؿ المغة قادرة عمى مكاكبة التطكر كاالرتقاء كالتجديد

كتسمية األشياء كيعمؿ عمى معرفة  كيكشؼ عف األمـ كمفاىيميا في صكغ األلفاظ،
. كما أصابيا مف تطكر،كيدؿ عمى منطقية المغة أصكؿ األلفاظ،

منذ أف عرؼ في الدرس المغكم ففي المسانيات  (االشتقاؽ)كلقد تعددت مفاىيـ مصطمح   
كيفترض  االنطالؽ مف األشكاؿ المغكية التي تتمثؿ فييا الحقيقة، : كاف بمعنىاإلغريقية

أف داللة ىذه األشكاؿ قد تغيرت كتطكرت مع الزمف باالستعماؿ،فأصبحت تستعمؿ مجازا 
كلكف االستعماؿ  كقد تغيرت عف أصميا المغكم الذم كضعت في بداية نشأتيا األكلى،

اليكمي المتكرر ىك الذم زحزحيا عف أصميا،كفي المسانيات البنائية اليـك نجد معنى 
االشتقاؽ بتغير مف مستكل إلى أخر ففي المستكل المعجمي يعني البحث عف المعنى 

. 2 كىناؾ مفيـك تكليدم لالشتقاؽ مجالو التركيب األصمي لممادة المغكية،

كيبقى االشتقاؽ مف أىـ الظكاىر البارزة في األسرة المغكية التي تنتمي إلييا المغة   
. العربية كىذه األسرة عرفت بيف الباحثيف باسـ المغات السامية،كمنيا العربية بفرعييا

كالمغات السامية كسيمة مختمفة لمنمك المغكم كالتكسع كالنحت كالترادؼ كالتركيب  
كاالشتقاؽ غير أف ىذا األخير يظؿ أىـ ىذه الظكاىر،كتتفاكت المغات في مدل التكسع 

بيد أف ىذا  في ىذه الظاىرة فأكزاف األفعاؿ في األكادية أكسع منيا في العربية كغيرىا،
. االتساع يرجع إلى الشكؿ فقط

غير أف بعض األكزاف ىجر  ككانت األكزاف االشتقاقية في العربية أكثر مما عميو اآلف،  
 فيما أقؿ استعماال وافعَعمَعلَع  ،افْفعَعنْفمَعلَع :مع الزمف كقؿ استعمالو فمف ىذه األكزاف إلى قمت نحك

كىذه األكزاف ما  ،نَعفْفعَعل ،وشَعفْفعَعلَع  ،سَعفْفعَعلَع  : أما األكزاف التي ىجرت نحكاستَعفْفعَعلَع ك مف فعَحؿ،
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قاؿ  سنبس مف  نَحبَحس، :تزاؿ تحتفظ بيا بعض المغات السامية كليا بقايا في العربية نحك
 التي يمكف ردىا إلى شممق زائدة كمف ذلؾ أيضا سنبسكالسيف في أكؿ  :ابف منظكر

مَحؽ ك :  يقاؿأف مف نَحفَحرَح كمف األمثمة التي ما تزاؿ حية عمى السنة الناس شنفرَع مَح

.  األرض إذ مَحيدَحىَحاسَعهْفمَعدَع كتمكف الصكرة إذ لكنيا   قمبَحُو،الحذاء إذ شقمب

  وذهب،أسدكالكممات في العربية كالمغات السامية أما جامدة ال يشتؽ منيا نحك    
 مستأسَعد   عمييقاؿ  أك مشتقة كتحتاج ىذه المغات إلى االشتقاؽ مف الجامد،...وعقرب
. معقربة أرضى

األكزاف التي تقيس عمييا العربية في اشتقاقاتيا محددة كىي مف الثكابت المعيارية 
لمفصحى،غير أف العربية قد تحتاج إلى التكسع في ىذه المعايير االشتقاقية كمف األكزاف 

رٌر  نحك فَعاعُعلُع  :التي استحدثتيا مِعلَع  ،و نُعكَع  ، جُع . سُعرادقنحك  ،فُععَعالِعل ،نَعرجِعس : نحكوفعْف

كلالشتقاؽ أىمية بالغة في نمك العربية،إذ بكسع المستعمؿ المغكم أف يكلد مف األصؿ 
الكاحد ألفاظا عديدة يعبر كؿ منيا عف معنى مختمؼ،لذا كاف االشتقاؽ سمة جكىرية في 
ىذه المغة،كقد تمكنت بفضمو أف نعبر عف الشيء الكاحد بألفاظ ذات داللة بارعة،فالقيامة 

كىكذا ألبس المسمى الكاحد،بفضؿ ىذا ... كالطامةوالواقعة بالصاخةمثال عبر عنيا 
. 2لكانا مف الصفات التي يعبر كؿ منيا عف مذاؽ كمعنى جديدأالخصب االشتقاقي،

كاالشتقاؽ قدرة كامنة في كياف العربية ال يزاؿ جزء كبير مف المفردات غير مستعمؿ    
في الحاالت االشتقاقية كميا،كننحي جانبا الفكرة التي تقكؿ بأف ما كصمنا مف عربيتنا ىك 

فقد ضاعت صيغ كمشتقات كثيرة ألف المفردات كالصيغ التي كصمتنا يمكف أف  القميؿ،
 فقد اتسع االشتقاؽ فمـ يكتؼ بالمصادر بؿ اشتمؿ عمى األخذ مف ذكات ،تزداد

                                                           

  -سنة 1إسماعيؿ أحمد عمايرة ،بحكث في االستشراؼ ك المغة، مؤسسة الرسالة،بيركت،دار النشر ،ط:ينظر ،
 .278: ص.ـ 1997-ق1418
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ق:حسية تكمف أسماء األزمنة  ،إبط ،تأبط ،ورق ،أورَع كمف  .الربيع ،أربعوا ،الشتاء ،شَعتَعوْف
. 1 الصهيل ،صهل ،النعيق ،نعق :أسماء األصكات نحك

كىي تقتضي منا أف نحسف فيـ  كىذا يؤكد لنا أف االشتقاؽ أداة تطكرية دائمة لمعربية،   
. حركتيا في العربية الفصحى أكال كمف ثـ نتمكف مف استعماليا

 : نماذج عن االشتقاق -3

بعدما تعرفنا عمى ظاىرة االشتقاؽ كالمشتقات بأنكاعيا كما ليا مف أثر في اشتقاؽ 
اصؿ تكليدىا ببعضيا مف بعض كأف كزف الكممة عنصر مف العناصر األساسية التي 

كبيف شريؾ كاشتراؾ  (كتاب كمكتكب ككتابة)تحدد معناىا كالصيغة التي تقيـ الفرؽ بيف 
فيي التي تخصص المعنى كتحدد معاني الفعالية فيما كاف فاعؿ مف الثالثي أك  (كشركة

إلخ كمعنى المفعكلية في أكزاف اسـ المفعكؿ ....مفعؿ مف أفعاؿ أك مفتعؿ مف إفتعؿ
ؽ )كغيرىا مف األسماء المشتقة المذككرة في كتب الصرؼ تأخذ عمى سبيؿ المثاؿ مادة 

ف قمنا  (ط ع نجعميا عمى كزف مفعؿ فقكلنا مقطع فقد نشتؽ منيا بدؿ عمى آلة القطع كا 
ف قمنا  فقد  (مفاعمة)عمى كزف  (مقاطعة)مقطع عمى كزف فقد دلمت عمى مكاف القطع كا 

يضع قائمة لكؿ الكممات نحك كممة  (غيرك) كنجد (1)دلت عمى قطع الصمة بيف اإلثنيف
كبعدىا قاـ ........ خدع كمخادع كخديعة: الخديعة مثال ليصؿ إلى عدد مشتقاتيا، يقكؿ

 كممة فيذا ىك اليدؼ عند 250بجرد كؿ كممة عمى حدة إلى أك كصؿ عدد مشتقاتيا 
 .(1)أم العثكر عمى اشتقاؽ الكممة  (غيرك)

                                                           

1 .1996'2ط '1995 '1ط'لبناف _عمـ الداللة العربي النظرية كالتطبيؽ  دار الفكر المعاصر  بيركت:  فايز الداية  
 .240ص

 -  يكنس بنغازمرة، ترجمة نكر اليدل لكشيف، منشكرات جامعية قاؿريمكف لكبمكف، عمـ الدال– كمكد جرماف   
. 75ـ،ص 1،1997ط
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 (1)اهلل دؿ الغانيات المدة: قاؿ رؤبة -
           سبحف كأسترجعف مف تأليي 

عمى  (إلو)كاف : عبده بعبده عبادة، كيقكؿ سبيكيو: ألو أهلل العبد يأليو أالىة كقكلؾ: يقؿ
، ثـ حذفكا اليمزة، كأغمكا الالـ كفي الالـ  (اإلاله)كزف فعاؿ، فأدخمكا األلؼ كاالـ، فقالكا 

 (القدير)ؾ: فيككف اشتقاقو. فإنو يجرم مجرل صفاتو. ، كىذا ىك اسـ اهلل تعالى(اهلل)فقالك
 .مف عمـ (العميـ)مف قدر، ك

الشاب : الناشي:  أنشأ كنشأ ينشأ نشأ، يقكؿ أبك الييثـ(2)"أنشأ أهلل خمقو:" في قكؿ آخر
 .حيف نشأ أم بمغ قامة الرجؿ كالمشتؽ ىك اسـ الفاعؿ ناشئ عمى كزف فاعؿ كفعمو نشأ

فيذه األلفاظ  (الكلد مجيمة مجبنة مبخمة"كقكؿ الرسكؿ الكريـ صمكات أهلل عميو -
الثالثة التي كصؼ بيا الكلد مشتقة مف الجيؿ كالجبف كالبخؿ كىما عمى كزف 
كاحد كفي شكؿ كاحد مف التركيب كىك أف الكلد يككف نسبة لكالده سببا لمجيؿ 

 .(3)كالجبف كالبخؿ لما سببو مف إنصراؼ أبيو إليو كخكفو عميو كتكفير الماؿ لو

 .فمادة األلفاظ مختمفة كلكف الصيغة كاحدة

 

 

 

 
                                                           

  -44:المرجع السابؽ،ص 
خديجة الحمداني، المصادر كالمشتقات، في معجـ لساف العرب، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف - (2)

. 133:،ص1،2008عماف،ط
. 93محمد المبارؾ، فقو المغة،دراسة تحميمية،ص-  3
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 (1)كفي قكؿ الشاعر: 
 أنا الميث معديا عميو كعاديا 

المفيدة معنى التجاكز  (ع د ك) فالكمماتاف معدم عميو كعادم مشتقاتاف مف مادة 
كالعدكاف كلكف الصيغة فصمت بينيما كخصت كؿ كاحدة معنى مف معاني االعتداء 

عميو تدؿ عمى مف كقع عميو العدكاف كالثانية  (معدم)فاألكلى ىي صيغة المفعكؿ 
 .تدؿ عمى مف كقع منو (عادم)

 كفي قكلو تعالى :                   

                    (2) 6:المائدة  

الراء " رفؽ: "يدؿ عمى الراحة كالمطؼ كقاؿ ابف فارس (رؼ ؽ)يرل المعجميكف أف الجذر 
كالفاء كالقاؼ أصؿ كاحد، يدؿ عمى مكافقة كمقاربة بال عنؼ فالرفؽ خالؼ العنؼ، ىذا 

 .ىك األصؿ ثـ يشتؽ منو كؿ شيء يدعكا إلى الراحة كمكافقة
كالمرفؽ مرفؽ االنساف، أما االستراباذم أف مرفؽ بكزف مفعؿ كاف في األصؿ دالؿ عمى 

 .المكضع
 11:(3) القصص« كحرمنا عميو المراضع مف قبؿ: كفي قكلو تعالى 

الراء كالضاد كالعيف أصؿ كاحد، كىك شرب المبف : (رضع)قاؿ ابف فارس في معنى 
مف الضرع أك الشدم، تقكؿ رضيع المكلكد برضع كالراضع في اآلية الكريمة كافقت 

 :جمع اسـ الفعؿ كالمصدر الميمي كاحتممت المعاني الثالثة
 المراضع جمع مرضع بضـ الميـ ككسر الضاد كىي المرأة : معنى اسـ الفاعؿ

 .التي ترضع 

                                                           

  -94ص:المرجع السابؽ .
  - 6سكرة المائدة ، اآلية. 

 .11سكرة القصص ، اآلية- (3) 
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المراضع جمع مرضع بفتح الميـ عمى أنو مصدر ميمي : معنى المصدر الميمي- 2
 .بمعنى الرضاع

 معنى اسـ المكاف كىك المعنى الداؿ عمى مكضع في جسـ االنساف، المراضع جمع 
 .مرضع بفتح الميـ اسـ مكاف أم الرضاع ىك الثدم

القعكد جمس يجمس جمكسا فيك : الجمكس:  ما جاء عمى كزف فعكؿ(1) كمف أمثمة ذلؾ
 .جالس

 سكف الشيء يسكف سككنا. 
 خمد يخمد كخمكدا. 

 : كما جاء عمى كزف فعاؿ يككف بضـ الفاء كفتح العيف نحك

  اليتؼ كاليتاؼ كالصكت الجاؼ العالي كقيؿ الصكت الشديد، كقد ىتؼ بو أم
 .صاح بو

 ذا : البكاء يقصر كيمد قاؿ الفراء إذا مددت اردت الصكت الذم يككف مع البكاء كا 
 .كقد بكى يبكي بكاء.... إقتصرت أردت الدمكع كخركجيا 

نقيض الحيض، كالمرأة طاىرة مف الحيض كطاىرة مف النجاسة : الطير: عمى كزف فاعؿ
 .كمف العيكب، كرجؿ طاىر كرجاؿ طاىركف

 .ثـ تشتؽ مف أفعاؿ ثالثية اشتقت مف أسماء األجناس: عمى كزف مفعمة

جاءت مشتقة مف الخد كىك جانب الكجو، فقد قاؿ الخد في الكجو، كالخداف : المخدة:نحك
 .جانبا الكجو

                                                           

-   ،58/59، ص(ـ،س)خديجة الحمداني .
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ثكب مف صكؼ يمبس في المطر يتكقى : كالممطرة"مشتقة مف المطر : كالممطرة: الممطر
 .بو في المطر، إستمطر الرجؿ ثكبو لبسو في المطر

: (1)ككذلؾ. كسبب اشتقاقيا مف أسماء الجنس اآلف العرب لـ تتكمـ بأفعاليا بيذا المعنى
 .المحبرة مف الحبر، كالمقممة مف القمـ كالمئبر مشتقة مف األبَحرَحة، كالمزكد مف الزاد

، سبح بالنير كفيو يسبح سبحا كسباحة، كرجؿ سباح : السبح كالسباحة: سبح العـك
، كأما ابف اإلعرابي فجعؿ «مف قـك سباحيف كسبكح مف قـك سبحاء، كسباح 

 : السبحاء جمع سابح، كبو فسر قكؿ الشاعر

 سفينته المواشكة الخبوب*** وماء  يغرق السبحاء فيه 

 .2السبحاء جمع سابح، كنعني بالماء ىنا السراب: قاؿ

 .عند المعجمييف عمى التطامف كالذؿ/  يدؿ جذر سجد:سجد

سجد السيف كالجيـ كالداؿ أصؿ كاحد مطر يدؿ عمى تطامف كذؿ يقاؿ : قاؿ ابف فارس
 . 3 إذا تطامف ككؿ ما ذؿ فقد سجد:سجد

السجكد : سجكدا كضع جبيتو باألرض كقاؿ األلكسي- يسجد- سجد: ابف منطكر قاؿ
 مجاز عف الصالة

 .كالمساجد مكاضع السجكد كالصالة كالعبادة

 اسـ المكضع السجكد كجمعو مساجد: المسجد: قاؿ ابف الجكزم

                                                           

 -109ص  :المرجع السابؽ 
-   1914،ص (سبح)إبف منظكر، لساف العرب، باب السيف مادة .

،ص (د.ح.س)،إبف منظكر لساف العرب مادة 238:،ص(سما المكاف كالزمافا)/ناصر عقيؿ أحمد الزغمكؿ  (3) 

1940 .
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:  بأنواعهاالمشتقات -4

تتميز المغة العربية بأنيا لغة اشتقاقية أك تحميمية فيي تمتاز عف سائر المغات بثرائيا    
كسيكلة التصرؼ بمفرداتيا حيث يمكف لمكاتب أف يضع الكممة المناسبة إذ استعصى 

 :عميو يمجأ إلى مرادؼ أك صياغة جديدة كىذا يعني أف ىناؾ مادة لغكية معينة مثؿ
التي يمكف تشكيميا عمى ىيئات مختمفة، كؿ ىيئة ليا كزف خاص كليا  (ؾ ت ب  )

كاتب أك مكتكب أك مكتب نالحظ مثؿ ىذه العممية أنيا : كظيفة خاصة كأف نقكؿ مثال
تجرم داخؿ المادة المغكية السابقة كتشكميا تشكيال جديدا كىي العممية التي تعرؼ 

. باالشتقاؽ
 writeبينما ال نجد ىذا في المغات األخرل فمثال في المغة اإلنجميزية نجد كممة تكتب   

 كبالمقارنة نجد أف المغة العربية كاضحة wrote ك writer، writtenيمكف أف نأخذ منيا 
غاية الكضكح في االشتقاؽ إال أنيا تضبطو قكاعد كمقاييس قميمة كتشمؿ الكممات 

صيغ  اسـ الفاعؿ،اسـ المفعكؿ، الصفة المشبية:االشتقاقية التي نحف بصدد دراستيا
. المبالغة، اسـ التفضيؿ، اسما الزماف كالمكاف، اسـ اآللة

اسم الفاعل  4-1
مف أكثر المشتقات أىمية في الدرسيف الصرفي كالنحكم كترجع أىميتو إلى كثرة    

 لمداللة عمى كصؼ مف قاـ بالفعؿ (1)استخداـ صيغو في الكالـ فيك اسـ مشتؽ مف الفعؿ
. اسـ فاعؿ تدؿ عمى كصؼ الذم قاـ بالكتابة:مثال (كاتب )فكممة 
 يقكلكف أف اسـ الفاعؿ يشبو الفعؿ المضارع بؿ يقكلكف أف الفعؿ لـاف القدككالمغكم

المضارع يسمى مضارعا ألنو يضارع اسـ الفاعؿ أم يشابيو كالكاقع أف ىذا الشئ الذم 
 (2) ذىبكا إليو قد يحتاج إلى إعادة نظر كخاصة مف حيث الداللة عمى الزمف

: كيشتؽ اسـ الفاعؿ عمى النحك التالي 

                                                           

    58، ص1999سنة  (ط.د) التطبيؽ الصرفي ، دار المعرفة الجامعية القاىرة ،مح عبده الراج:ينظر - (1)

    58 صالمرجع نفسو ،- (2)
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سكاء كاف فعمو صحيحا أك معتال أـ ميمكزا أـ " كزف فاعؿ"عمى : مف الثالثي المجرد 
: مضعفا، الزما أـ متعديا كلذلؾ قاؿ بف مالؾ 

 (1)     من ذي ثالثة يكون ، كغذا***كفاعل صغ اسم فاعل إذا    

  ذاىب عمى كزف فاعؿ مف الفعؿ الصحيح السالـ  ---ذىب عمى كزف فعؿ  : (2)نحك

   كاتب عمى كزف فاعؿ مف الفعؿ الصحيح  ---كتب عمى كزف فعؿ    

   سائؿ عمى كزف فاعؿ مف الفعؿ الصحيح الميمكز  ---سأؿ عمى كزف فعؿ  

  قارئ عمى كزف فاعؿ مف الفعؿ الصحيح الميمكز  ---قرأ عمى كزف فعؿ 

  آكؿ عمى كزف فاعؿ مف الفعؿ الصحيح الميمكز ---أكؿ عمى كزف فعؿ 

ذا كاف الفعؿ ناقصا أم :  نقكؿ اإذا كاف الفعؿ أجكؼ قاؿ قائؿ ، باع بائع ، دار دائر كا 
آخره عمة ، فإف اسـ الفاعؿ ينطبؽ عميو ما ينطبؽ عمى االسـ المنقكص، أم تحذؼ ياؤه 

. راض – رضي - ماش- مشي: األخيرة نحك

أما عف صكغو مف الثالثي المزيد كغير المزيد فالقاعدة فيو إبداؿ حرؼ المضارعة ميما 
: مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر نحك

يالكـ، مالكـ    – يسبح،مسبح - يخرج ،مخرج - يزلزؿ ، مزلزؿ-  يدحرج، مدحرج 
ينطمؽ، منطمؽ   

اختار عمى مختار  : كيصاغ مف الفعؿ عمى كزف مفعاؿ نحك
معمـ  – أعمـ : ك يصاغ مف الفعؿ الثالثي المزيد باليمزة في أكلو نحك

                                                           

  المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية، دراسة صرفية داللية إحصائية، عالـ الكتب :الفقراءطو سيؼ الديف - (1)
   18 ـ، ص 2005– ق1426األردف سنة- الحديث، اربد

  125:  ابتساـ عباس عالكم الشحيرم، االشتقاؽ مف اسـ العيف، ص-(2)
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.  أك مؤنثا أك مفردا أك مثنى أك جمعايأتي اسـ الفاعؿ مذكر: مالحظة

اسم المفعول   4-2

 مؿ كقع عميو أكاسـ المفعكؿ اشتؽ مف المشتقات االسمية يختص بالداللة عمى الحدث 
 اعتمد إذاالفعؿ، ك ىك يبنى مف الفعؿ المتعدم مطمقا، ك قد يبني مف الفعؿ الالـز ك ذلؾ 

 إال كال يجكز اف يبنى مفعكؿ  جار مجركر، قاؿ ابف يعيش أك مصدر أكعمى ظرؼ 
.  (1)«بالبناء لممجيكؿ (يفعؿ )مما يجكز اف يبني منو 

:   مف الفعؿ الثالثي عمى كزف مفعكؿ، نحك(2)ك ىك يشتؽ عمى النحك التالي

مأككؿ  – مشركب ، أكؿ – مكتكب ،  شرب – كتب 

.  مكعكد– مقركء ، كعد – مسؤكؿ ، قرأ – سأؿ 

 فاسـ المفعكؿ مف قاؿ مثال إعالؿفأف كاف الفعؿ أجكؼ فاف اسـ المفعكؿ منو يحدث فيو 
  :ك لتسييؿ ذلؾ عميؾ بما يمي (مقككؿ) كما يقكلكف األصؿىك مقكؿ ك 

اف اسـ المفعكؿ يككف عمى كزف ؾ كاف مضارع الفعؿ عينو كاك أك ياء، ؼإذا  - أ
:  المضارع، فنقكؿ

مقكؿ  ←يقكؿ   ←قاؿ 

مبيع   ←يبيع  ←باع 
مديف   ←يديف  ←داف 

                                                           

  -الكصفية، الشرطية مؤسسة المختار لمنشر ك التكزيع- الظرفية:  التراكيب اإلسنادية الجمؿ:عمي أبك المكاـر  
   .112ـ ص 2007- ق1428 (1ط)القاىرة
  -63- 62 التطبيؽ الصرفي، ص:م ح الراجقعبد.  
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  كاف مضارع الفعؿ عينو ألؼ، فاف اسـ المفعكؿ يككف عمى الكزف السابؽإذا  - ب
:   ك تعرؼ ذلؾ مف المصدر مثؿأصميا إلى األلؼ إعادةشرط 

  (مف الخكؼ)مخكؼ  ←يخاؼ   ← خاؼ  

  (مف الييبة )مييب  ←يياب   ←ىاب  

 أيضا تبعا لمقكاعد، فاسـ إعالؿ كاف الفعؿ ناقصا فاف اسـ المفعكؿ يحدث فيو إف      ك 
 . (1)(مغزكك  ) كما يقكلكف األصؿك  (مغزك  )مثال ىك  (غزا  )المفعكؿ مف 

 أف إالأما صياغة اسـ المفعكؿ مف غير الثالثي فتككف عمى غرار صياغة اسـ الفاعؿ 
 اسـ المفعكؿ فحركتو أما، فاسـ الفاعؿ حركتو الكسرة األخرالفرؽ في حركة ما قبؿ 

 التي لحقتيا الزكائد األفعاؿكليس بيف الفاعؿ ك المفعكؿ في جميع  : الفتحة، يقكؿ سيكية
 ك الميـ الحقتو أكال إال الكسرة التي قبؿ آخر حرؼ، ك الفتحة ك ليس اسـ منيا إال

:  فمما تقكؿ« مضمكمة

كغرار ....  أنؾ ضممت الميـ ك فتحت العيف إالمقاتؿ ك مقاتَحؿ عمى مثاؿ يقاتؿ ك يقاتؿ 
  (2)ذلؾ لما زاد عمى ثالثة أحرؼ أصال ك مثاؿ ذلؾ

مقبؿ   ←يقبؿ   ←أقبؿ 

مجرب    ←يجرب   ←جرب  

متكقع    ←يتكقع  ←تكقع 

مستعمؿ   ←يستعمؿ   ←استعمؿ  

مستشارا   ←يستشير  ←استشار 
                                                           

 -63:  المرجع السابؽ، ص  
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مستمد    ←يستمد   ←استمد 

مشاد   ←يشاد   ←شاد 

  مختار، مشاد:  تتشابو مع اسـ الفاعؿ مثؿاألكزاف ىناؾ كممات في ىذه أف تالحظ أنت
مختبر عمى كزف مفتعؿ أما في اسـ المفعكؿ :  فييا اسـ الفاعؿفاألصؿأما كممة مختار 

.  تكحيد الكممتيفإلى اإلعالؿمختبر عمى كزف مفتعؿ، أدت قكاعد : (1)فيي

مشادد عمى : ، كىي في اسـ الفاعؿاألخير الحرؼ إدغاـأما شاد فاف التشابو نتج عف 
.  شَحادَحد عمى كزف مفاعؿـ: كزف مفَحاعؿ، ك في اسـ المفعكؿ

الصفة المشبهة 4-3

 الكصؼ ك التشبيو إلىتعد مف المشتقات الميمة في الكالـ الف العربي غالبا ما يميؿ  
 إلفادة ك الصفة المصكغة لغير تفصيؿ (2)في كالمو، فيي  كصؼ دقيؽ لذات الشيء

.  ظريؼ، طاىر، أعرج، ضامر/ حسف، كريـ: الثبكت نحك

كصؼ لطبيعة الشخص بالداللة عمى الكـر ك كممة أعرج ىي ىي نالحظ أف كممة كريـ  
. (3)كصؼ ظاىرم ك مميز لو
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دؿ عمى   الصفة ماالف صفة " حسف"فػ " مررت برجؿ حسف الكجو" كنحك حسف في قكلو 
حدث صاحبو كىي مصكغة لغير تفضيؿ قطعا، ألف الصفات الدالة عمى التفضيؿ ىي 

 إنماكىذه ليست كذلؾ ك " أكثر"ك " أعمـ"ك" أفضؿ"الدالة عمى مشاركة ك زيادة نحك 
 معنى الحدكث إلفادة مكصكفيا كىك الحسف كليست مصكغة إلىصيغت لنسبة الحدث 

 كىذا  تجددـ الحسف في المثاؿ ثابت لكجو الرجؿ ك ليس بحادث إف تفيد إنياكىذا 
. (1) يفيداف الحدكث ك التجددفإنيماسمي الفاعؿ ك المفعكؿ، إخالؼ ب

عؿ في الداللة عمى الحدث ك فاعمو أك المتصؼ انجد أف الصفة المشبية تشارؾ اسـ الؼ 
بو كما تشاركو في التذكير ك التأنيث كالتثنية ك الجمع ك مف ثـ ألحقيا النحكيكف باسـ 

 جكار صكر إلىكلكف التراث النحكم يضـ أيضا . الفاعؿ في العمؿ، كفي شركطو
 .(2) أىميا المخالفة ة كجكد عديدإلى إشاراتالمشابية بينيما 

طاىر النفس معتدؿ القامة :  قد تشابو المضارع في الحركات ك السكنات مثؿانيا- 
ضخـ الجسـ، شجاع القمب عطشاف : تشابيو في أحياف كثيرة مثؿ ك قد ال. كمستقيـ الرأم

.  لممعرفة

فكاتب تشبو يكتب كمكـر : أما اسـ الفاعؿ فانو يشبو المضارع دائما في حركاتو ك سكناتو
، ك مستخرج تقابؿ يستخرج . ك منطمؽ تعادؿ ينطمؽ. تماثؿ يكـر

 تدؿ عمى الماضي إذ الصفة المشبية تتصؼ في داللتيا بشيء مف ثابت الزمف، إف- 
 . الحاؿ، كقد تدؿ عمى زمف الحاؿ كحدهإلىالمستمر 

   مف الفعؿ الالـز دكف المتعدم، نحك حسفإلى الصفة المشبية ال تصاغ قياسا إف- 
. شجاع، جميؿ، جباف، أحكر، غضباف، صمب

                                                           

   - 261ابف ىشاـ األنصارم، شرح قطر الندل ك بؿ الصدل ، ص  
  -التراكيب االسنادية، الجمؿ الظرفية، الكصفية، الشرطية، ص ،      108: عمى أبك المكاـر
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.  اسـ الفاعؿ فانو يصاغ مف الالـز ك المتعدد معاأما

. الماضي كالحاؿ ك المستقبؿ:  الثالثةاألزمنةكاسـ الفاعؿ صالح لمداللة عمى 

 أشير تدؿ عمى صفة ثابتة ك أنيا الصفة المشبية تفترؽ عف اسـ الفاعؿ في أفكيقكلكف 
:  (1)أكزانيا ىي

فاف الصفة  تشتؽ عمى ثالث أكزاف  (فعؿ)كاف الفعؿ عمى كزف إذا 

فعالف كافعؿ كفعيؿ  : كىي

 كاف الفعؿ إذاتأتي فعالف عمى كزف فعؿ كذلؾ " فعالف" الصفة المشبية عمى كزف  -1
سكراف، سكرل كعطشاف : نحك" فعمى"  حرارة باطنية، مؤنثة أك امتالء، أكبدؿ عمى خمك 

 عطشى كجكعاف ، جكعى 
 فعؿ بكسر العيف مف فعؿ نحك حسف فيك يأتي" فعؿ "الصفة المشبية عمى كزف  -2

 . بطؿ فيك بطؿ ك مؤنثو فعمة مثؿ فرخة ك لبقة، كخشنة ك نجسة– حسف 

– عظيـ – يفعؿ، المضمـك العيف كريـ " فعؿ" يأتي فعيؿ غالبا مف " فعيؿ" عمى كزف 
. حقير– شديد – بخيؿ 

ة ظاىرة، ك مؤنثة مدؿ عمى لكف أك عيب ظاىر،أك حؿ"أفعؿ"الصفة المشبية عمى كزف  
فعالء فالمكف كأحمر، ك العيب الظاىر كأعرج كأعكر ك أعمى، كالحمية الظاىرة كأكحؿ 

.  حكراء– ىيفاء – زرقاء – حمراء : كأحكر، كعمى كزف فعالء نحك
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صيغ المبالغة   4-4

 لمداللة عمى معنى اسـ الفاعؿ مع تأكيد المعنى ك تقكيتو األفعاؿىي أسماء تشتؽ مف 
 مف الفعؿ الثالثي كليا أكزاف إالكالمبالغة فيو كمف ثـ سميت صيغ المبالغة كىي ال تشتؽ 

 (1)أشيرىا

كية ليا قكؿ بعض ب بفتح الفاء ك تضعيؼ العيف، ك مما ركاه سي:صيغة فعال -1
 . أما العسؿ فأنا شراب، فكممة شراب عمى صيغة فعاؿ: العرب

. س العزكبرأس دماغ رؤ: ك قكؿ رؤية 

:   قكؿ القالخ بف حزف المقترل-(دماغ )صيغة المبالغة في ىذا البيت 

 أعقال     و ليس بوالح الخوالف *** جاللها    إليهاأخا الحرب لباسا 

ك ىي عمى كزف فعاؿ   (لباس )نصبت صيغة المبالغة 

. عالـ ، سفاح، لماح، كصاؼ: - ك أمثمة عمى كزف فعاؿ

بكسر الميـ نحك قكؿ العرب انو لمنحار بكائكيا، فقد عممت صيغة  :صيغة مفعال -2
– عمؿ المضارع المبنى لممعمـك فنصبت الفعكؿ بكائكيا ك مقداـ  (منحار  )المبالغة 
 .مسماح

بفتح الفاء نحك قكؿ أبي – ضركب – صبكر – أككؿ – شككر : صيغة فعول -3
  .طالب بف عبد المطمب

نؾ عاقر  إ عدمكا زادا ؼإذا   ---ضركب ينصؿ السيؼ سكؽ سماتيا  

. عمؿ المضارع المبني المعمـك (ضركب  )صيغة المبالغة 
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  س الدارعين ضروبو   كريم رؤ***بكيت أخا األواء يحمد يومه  : ك في قكؿ آخر

عمؿ المضارع المبني لممعمـك فنصب بيا المفعكؿ بو قمبيا  (ضركب)صيغة المبالغة 
 .  (رؤكس الدارعيف ): ك ىك قكلو

.  سميع– قدير – نصير –  بفتح الفاء عميـ : صيغة فعيل-4

.   اليع سميع دعاء مف دعاه بتنكيف سميعإف: نحك قكؿ بعض العرب

:  لبؽ في قكلو– فطف – حذر :  بفتح الفاء ك كسر العيف نحك: صيغة فعل-5

 األقدار  ما ليس ينجيه من ***حذر أمورا ما تخاف و  من  

 . (1)(حذر  )صيغة المبالغة 

 سماعية ال أنياك ىناؾ أكزاف كردت لممبالغة لكنيا قميمة ك يرل الصرفيكف القدماء  
:  (2) ىياألكزافيقاس عمييا، غير أننا نرل أف الحاجة المغكية تقتضي القياس ك ىذه 

فاركؽ   ←فاعكؿ  * 

صديؽ، قديس، سكير    ←فعيؿ  * 

معطير   ←مفعيؿ * 

ىمزة لمزة    ←فعمة  * 

  .مكروا مكرا كبارا ←فعال  * 

 

 

                                                           

 -  104 المرجع السابؽ، ص   
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                                                                                             اإلشتقاق و مظاهر التنمية  : الفصل الثاني 

 

49 
 

اسم التفضيل  4-5

كصؼ مشتؽ لمداللة عمى اشتراؾ طرفيف في صفة كزيادة أحدىما عف اآلخر فييا    
محمد أفضؿ مف محمكد، فإف كال مف محمد كمحمكد يشتركاف في الفضؿ، بيد أف : نحك

كىذا ىك األصؿ  في استخداـ اسـ التفضيؿ .الفضؿ في محمد أكثر منو في محمكد
كيستخدـ استخداما آخر في صفتو يدؿ عمى اتصاؼ شيئيف بكصفيف مختمفيف كأف 

العسؿ أحمى مف الخؿ ، فإنو ليس ثمة كصؼ : أحدىما في كصفو أقكل مف اآلخر نحك
مشترؾ بيف العسؿ كالخؿ، كالقصد منو أف العسؿ في حالكتو أقكل مف الخؿ في 

 (1)حمكضتو ، فالصيغة ىنا تدؿ عمى اتصاؼ العسؿ بالحالكة كاتصاؼ الخؿ بالحمكضة

 (2)كلصيغة اسـ التفضيؿ أربعة حاالت

" اإلضافة" ك  "أؿ"أف تتجرد مف *

: حالة تككف فييا الزما لإلفراد كالتذكير كذلؾ في صكرتيف -1

« زيد أفضؿ مف عمرك لممفضكؿ ، كقكلؾ"مف"أحدىما أف يككف بعده*

«   كالزيدكف أفضؿ مف عمركك  « كالزيداف أفضؿ مف عمرك

  :"قاؿ تعالى                                  "3 

 االثنيفأفرد في اآلية مع 

زيد أفضؿ رجؿ ، الزيداف أفضؿ رجميف : " أف يككف مضافا إلى نكرة فنقكؿ:الثانية*
". الزيدكف أفضؿ الرجاؿ 

                                                           

 - 114:  التراكيب اإلنسانية ، ص: عمي أبك المكاـر 
  264:  شرح قطر الندل كبؿ الصدل ، ص:ابف ىشاـ األنصارم 

 8:  اآلية : سكرة يكسؼ (3)
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حالة يككف فييا مطابقا لمكصكفو ، كذلؾ إذ كاف بأؿ نحك زيد األفضؿ، الزيداف -2
.  «كالينداف الفضمياف كعند الفضمى.األفضالف، الزيدكف األفضمكف

 حالة يككف فييا جائز لمكجييف ، المطابقة كعدميا ، كذلؾ إذا كاف مضافا لمعرفة -3
ف شئت قمت " الزيداف أفضؿ القـك:"نقكؿ ككذلؾ في الباقي ، كعدـ " أفضؿ القـك" كا 

المطابقة أفصح  

. حب- شر- التفضيؿ اشتيرت بحذؼ اليمزة كىي خير (أفعؿ)ىناؾ ثالث صيغ في *

. ىك خير مف فالف ، ىك شر منو ، ىك حب منو:فنقكؿ 

:  نحك(1)كالسـ التفضيؿ أربعة استعماالت

 أف يككف نكرة غير مضاؼ، كبعده حرؼ الجر مف، مثؿ  ( أ
 زيد أفضؿ مف غيره  -
 فاطمة أفضؿ مف غيرىا  -

 (مذكرنا مفردنا)كفي ىذه الحالة نالحظ أف اسـ التفضيؿ يككف 

 :أف يككف نكرة مضافا إلى نكرة ، مثؿ ( ب
 زيد أفضؿ رجؿ  -
 فاطمة أفضؿ بنت -

: أف يككف مضافا إلى معرفة ،مثؿ  (   ج

زيد أفضؿ الرجاؿ      - 

فاطمة أفضؿ البنات     - 
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فاطمة الفضمى البنات      - 

: أف يككف اسـ التفضيؿ معرفة ، مثؿ  ( د

زيد األفضؿ ُخمقا      - 

فاطمة الفضمى خمقا    - 

اسم الزمان والمكان  4-6

أيمكؿ مبدأ السنة : اسـ يشتؽ مف المصدر لمداللة عمى معناه كزمانو نحك:اسـ الزماف
. زمف نضجو: الدراسية أم زمف بَحدئيا ، كفي الصيؼ منضج العنب أم 

القمب منزؿ : اسـ يشتؽ مف المصدر لمداللة عمى معناه كمكانو نحك: اسـ المكاف 
  (1)مكاف المجكء: مكاف نزكليـ ، اشتد القصؼ المدفعي فنزلنا إلى الممجأ أم: األحباب أم

كيصاغ اسما الزماف كالمكاف مف المصدر الثالثي المجرد عمى كزني مفعَحؿ كمفِعؿ   

 . (2)كيصاغ زنة مفعؿ عمى خمسة حاالت

ميجر مف ىجر : أف يككف الثالثي المجرد صحيحا مضمـك العيف في المضارع نحك *
ييجر، كمرصد مف رصد يرصد كمعبر مف عبر يعبر ، كمدخؿ مف دخؿ يدخؿ 

معمؿ مف عمؿ يعمؿ ، مصنع مف : أف يككف صحيحا مفتكح العيف في المضارع نحك*
صنع يصنع ، مذىب مف ذىب يذىب  

ميقظ مف يقظ ييقظ ، ميبس مف يبس ييبس ، ميتـ مف يتـ : أف يككف مثاال يائيا نحك  *
ييتـ    

                                                           

  نحك المغة العربية ، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر ، شركة البناء شريؼ األنصارم : محمد أسعد النادرم   
 177ـ ، ص  1998- ىػ 1418  ، 2ط _بيركت ، لبناف 

 178، ص  المرجع نفسو 
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: أف يككف معتؿ العيف مفتكحيا أك مضمكميا في المضارع نحك*

اُؼ   اؼَح يَحخَح اِؼ ِمف خَح ـُ ، مَحخَح مَحنَحاـ ِمف نَحاـ يَحنَحا

ـُ ، مَحطَحاؼ مف طَحاؼَح يَحُطكُؼ   َـح يَحقَحا َـح ِمْف قَحا قَحا مَح

أف يككف معتؿ الالـ مطمقا سكاء أكانت عيف مضارعة مضمكمة ، أك مفتكحة أك *
  مَحميى مف ليَحا يَحمُيك : مكسكرة ، سكاء كاف ناقصا أك لفيفا مقركنا أك لفيفا مفركقا نحك

مَحْرعَحى ِمْف رَحعَحى يَحْرعَحى ، مَحْرمَحى ِمْف رَحمَحى، يَحْرِمي
(1) . 

ْفِعؿ عمى ثالث حاالت  . (2)كيصاغ كزف مَح

لَحدَح يَحِمُد ، مَحْكِقع مف : أف يككف الفعؿ مثاال فاؤه كاك نحك* ْكِلد مف كَح مَحْكِعد مف كَحعَحدَح يَحِعُد ، مَح
قَحعَح يَحقَحعُ  . كَح

: أف يككف الفعؿ صحيحا مكسكر العيف في المضارع نحك *

مَحسَح يَحْجِمُس ، مَحْعرض مف عَحرَحضَح يَحْعرض    مَحْجِمْس مف جَح

: أف يككف الفعؿ أجكؼ كعينو ياء نحك*

اؼ يَحِصيؼ ، مَحبيت مف بَحات يَحبيُت كيشتؽ اسما  مَحبيع مف بَحاع يبيع ، مصيؼ مف صَح
الزماف كالمكاف مف غير الثالثي عمى كزف مضارعو بإبداؿ حرؼ المضارعة ميما 

مى : مضمكمة كفتح ما قبؿ اآلخر نحك  مى ، اْنطمؽَح – صَح منظمَحؽ  – مَحصَح

مستقبؿ  – يستقبؿ – استقبؿ :كنحك 

ممتقى  – يمتقي –         التقى 

                                                           

   188 المرجع السابؽ ، ص 
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اسم اآللة   4-7

كىك يشتؽ غالبا مف مصدر الثالثي المجرد المتعدم لمداللة عمى أداة يقع الفعؿ   
بكاسطتيا  

 . (1)أكزاف اسـ اآللة

السـ اآللة ثالثة أكزاف يبدأ كؿ منيا بميـ زائدة مكسكرة  

 مبرد ، منجؿ ، مدفع ، مقص ، مشرط ، مثقب ، مقكد : مفعَحؿ نحك  ( أ
 مكنسة ، مكسحة ، مطرقة ، مصيدة ، ممعقة ، مككاة ، مبراد : مفعمة نحك ( ب

مفتاح ، منشار ، مقراص ، مثقاب ، محراث ، ميزاف ، مكياؿ  : مفعاؿ نحك  (ج

مصباح كمعرج كقد يشتؽ : كيشتؽ اسـ اآللة مف مصدر الثالثي المجرد الالـز نحك
مسرجة مف أسرج ، ميضئة مف تكضأ ، كيشتؽ مف : مف مصدر غير الثالثي نحك 

اؼ ، ِمْممَححة مف الممح  : األسماء الجامدة نحك  مخدة مف الخد ،، ممحفة مف المَّحَح

 :كما يأتي مف اسـ اآللة مف الجامد كذلؾ عمى أكزاف كثيرة ال ضابط ليا نحك  -
       (2)السكيف ، الفأس ، القدـك
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: التوليد و النحتالمولد و -  5

األمة تنمك كتتكاثر أفرادىا عف طريؽ التكالد كىذا ما ينطبؽ عمى لغتنا مف  :  المولد5-1

يات حياتنا كتكالد مكادىا كتكاثر آ مف آيةحيث المصطمحات المذككرة كاف النمك كالتكليد 

  .كمماتيا

نما استعمؿأىؿكيعني بالمكلد ما لـ يعرفو       المكلدكف ق المغة كلـ ينطقكا بو مف الكالـ كا 
 كالميـ إثبات في جكف المغة الذيف يحتأىؿفي منشكرىـ كمنظكميـ، كالمكلدكف ليسكا مف 

كصحة تراكيبيا كال يحتج في ذلؾ إال بكالـ الجاىمي أك المخضـر الذم عاش في 
 .الجاىمية كاإلسالـ

 م الحجة في المغة أما الطبقة الثالثة قاىاتاف الطبقتاف الجاىميكف كالمخضرمكف ىـ   
 فإذا نطقكا بكممة أك أتك بتركيب لـ يعرفكا اإلسالـف الذيف كلدكا كعاشكا في مالمكلد

الجاىميكف كال المخضرمكف قيؿ لو مكلد فال يحتج بو كال يقاس عميو ككثير مف الكممات 
 .تدكر عمى ألسنة الفصحاء

طريؽ :فتحسب فصيحة كىي مكلدة أما التكليد يرجع في الكممات المكلدة إلى ثالث طرؽ 
 .االشتقاؽ كالتعريب كاالستعماؿ التشبييي

 يشتؽ المكلدكف كممة مف مادة عربية يعرفيا أىؿ المساف لكنيـ لـ يعرفكا الكممة أف:األول
لمحكض الصغير الذم لو أنبكبة في كسطو " فسقية"المذككرة كلـ يشتقكىا،مثاؿ ذلؾ كممة 

ينبثؽ منيا الماء كيخرج بقكة كقد أشتؽ بيا ىذا االسـ مف مادة الفسؽ،كىك في المغة 
بمعنى الخركج،كمنو سمي الفاسؽ فاسقا ألنو خرج مف طاعة اهلل،ألف الماء يخرج 

 . كأما ما أشتؽ منيا أعني الفسقية فمكلد ال يعرفو العرب منيا،فمادة الفسؽ عربية،
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،كىك منديؿ المخراق،بمعنى المعب كالمزاح مشتؽ مف المخرقةمف المكلد االشتقاؽ كممة 
نما ىي مما استحدثو فالمخراقيمّؼ كيمعب بو،  يعرفو العرب كأما المخرقة فال يعرفكنيا،كا 
رة"المكلدكف ككممة  ،كىي مشتقة مف األدهان تطبخ لممريض خالية مف مرقةىي " المزوَّ

.  تشبو الطعاـ كليست ىي بطعاـالمرقةمادة الزكر كىك الكذب كالبيتاف،ألف تمؾ 

نما  لمكعاء الذم يكضع فيو ما يقطؼ مف الفكاكو كاألثمار ال تعرفو العرب،"مقطف"كممة  كا 
  كىي األرض المنخفضة ،الغوطة ك الغائطمف مادة "غيط"،كمنو القطفكانكا يعرفكف 

نما مف صيغ المكلديف كمشتقاتيـ  فالغيط  ليست مف كالـ العرب كا 

المادة العربية ىذه الصيغة بيذا المعنى لـ تكف معركفة عند العرب كمف ذلؾ "العائمة"
 عمى عمكمو أطمقكا" أديب"قكليـ لمف مارس الشعر كحذؼ العمـك العربية كأخبار العرب 

ف كاف األدب معركفا  (عمـك األدب) ىذا االشتقاؽ ال تعرفو العرب بيذا المعنى،كا 
. عندىـ،كمف مكاد لغتيـ كيريدكف بو حسف الطباع كمكاـر األخالؽ

 إذ يستطيع المتكمـ الذم اإلنسانية المغكم كمف أىـ سمات المغة اإلبداعكيعد التكليد سمة 
 إبداعاتيمتمؾ الكفاءة المغكية السميمة مف أف ينتج كيكلد كيجدد في مستكيات لغتو مف 

 (2)ككممات جديدة

،كخاصة أنيـ  كنجد بعض القدماء مف المغكييف لـ يعدد تعريفا دقيقا ككاضحا ليذا المفيـك
. (3)اعتبركا كؿ لفظ كتركيب جاء عف طريؽ االشتقاؽ أك االرتجاؿ
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 حياة إلىكانت غاية العرب االنتقاؿ مف حياة البدك البسيطة : طريقة التوليد
 المغة إلى كمعارؼ فاتجيكا أغراض استجدت كاستحدثت في حياتيـ الجديدة أفالحضر 

 كالمعاني استجابة لمتطمبات حياتيـ كعقيدتيـ الجديدة ككانت األلفاظيشتقكف كيكلدكف 
 يكمنا إلى اإلنساف لمداللة عمى مدلكالتيا كال يزاؿ األلفاظ كضع األشياءنتيجة ذلؾ تسمية 

 بيف يدييا األكلى اجتازت المغة مرحمة نشكئيا أف جديدة بعد أشياءىذا يكتشؼ كيضع 
رصيد مف المفردات كانتزاع صفة مف الصفات الشيء الذم يراد تسميتو بمفظ مشتؽ مف 
المفظ الداؿ عمى تمؾ الصفة، فالعرب قديما سمكا السماء بصفة السمك كالعمك ، كالسيؿ 

 التسمية بعد أيضا لسيكلة السير فيو، كالمسكف لشعكر المرء بالسكينة، كجرت األرضمف 
، الطهارة لمعاف جديدة فسميت الزكاة بمفظ يدؿ عمى النماء أك ألفاظ كحدثت اإلسالـ

، كال تزاؿ العرب منذ الطاقة، كالجياد مف لفظ يدؿ عمى المشقة ك الوقايةكالتقكل مف 
 المكتبة:  لممعاني الجديدة عمى ىذه الطريقة نحكألفاظالعصر حتى يكمنا تضع 

 . المستحدثة في ىذا العصراأللفاظكأمثاليا مف .......والجامعة  والعاطفة، والمطبعة

 منيا طريقة خاصة في ؿ جديدة لمتعبير عف معاني جديدة كلؾألفاظ لغة حية تكلد ؿكلؾ
.  كاستحداث الكممات بطرؽ االشتقاؽ ك النحت أك غيرىااأللفاظتكليد 

فإذا اشتققنا اليـك في العربية كممة سيارة كمحرؾ كمكاطف بمعاف جديدة نتساءؿ عف سبب 
كحرؾ ككطف لمداللة عف ىذه المعاني دكف سكاىا كىذا كمو يرجع إلى -اختيار مادة سار

أف في المكضكع مسألتاف أحداىما كضع األلفاظ ابتداء في كؿ لغة كالثانية كضع األلفاظ 
طالؽ األلفاظ عمى المعاني . بعد ظيكر المغة كاستقرارىا كطريقتيا في التسمية كا 

األسماء كميا "كظيرت ظاىرة تحميؿ األلفاظ عند عمماء العربية قديما كقاؿ ابف األعرابي 
كذىب إلى أف البصرة " لعمة خصت العرب ما حضت منيا،مف العمؿ ما نعممو كنجيمو
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 سمي إنسانا لنسيانو،كالبييمة سميت اإلنسافسميت البصرة لمحجارة البيض كالرخكة بيا ك 
بييمة ألنيا أبيمت عف العقؿ كغيرىا مف األلفاظ التي تخفي الصمة بيف مدلكليا كمعناىا 

األصمي لبعد العيد كقدـ التسمية،كىذه األلفاظ التي سماىا عمماؤنا السابقكف مرتجمة،كالمغة 
العربية ليا ميزة ظيكر الصمة بيف الصمة الخفية ألكؿ نظرة كلكنيا سرعاف ما تنكشؼ 

.  باإلنس كاالسـ مف الكسـاإلنسافالغكر،كصمة ب،اإلغارةعالقة،:نحك
تأكيمو جعمتو فيو كالغصف في " شجرت فالنا بالرمح" في كتابو االشتقاؽمكقاؿ الزجاج

. الشجرة
قاؿ حمزة بف الحسف األصفياني كاف الزجاج يزعـ أف كؿ  "كنقؿ السيكطي في مزىره

ف نقصت حركؼ إحداىما عف حركؼ األخرل فإف  لفظتيف اتفقتا ببعض الحركؼ كا 
إحداىما مشتقة مف أحرل فتقكؿ الرحؿ مشتؽ مف الرحيؿ كالثكر إنما سمي ثكرنا ألنو يثير 

. األرض كالثكب إنما سمي ثكبا ألنو ثاب لباسا بعد إف كاف غزال
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: النحت 5-3
ما يميز لغتنا العربية أنيا حية تأبى الجمكد فيي تنمك كتزدىر بتغير أحكاؿ أىميا كتعدد   

مطالبيـ،فيي عرضة لمتطكر كخصت العربية بمظاىر متعددة عكست طبيعتيا 
. االشتقاقية،كأنيا أداة كتعمؿ عمى اإلفادة لزيادة خزينتيا مف األلفاظ

كالنحت كاحد مف تمؾ المظاىر،كجنس مف تكليد األلفاظ،كاف األقدميف ذكركه كخصكه 
. بالدراسة

ؿ ححي :كيبدكا أف النحت في العربية قديـ،كاألصؿ فيو ما ذكره الخميؿ مف قكليـ   
شمية كىك أخذ كممتيف بكتضحؾ مني شيخة ع:كقكؿ القائؿ.إذ قاؿ حي عمى :الرجؿ

. لتنحت منيما كممة كاحدة تككف أخذة منيا جميعا بخط

كنحت  كالنحت في المغة العربية النكف كالحاء كالتاء تدؿ عمى فجر شيء كتسكيتو بحديدة،
الطبيعة،يريدكف الحالة التي نحت عمييا :الخشبة بنحتيا نحتا،كالنحيتة النجار
.  كما سقط مف المنحكت نحاتواإلنساف،كالغريزة التي غرز عمييا اإلنساف

في االصطالح أف ينتزع مف كممتيف أك أكثر كممة جديدة تدؿ عمى معنى ما انتزعت  ك
أك فعال كحمدؿ مف قكلؾ (بسـ اهلل)منو،كتككف ىذه الكممة إما اسما كالبسممة مف قكلؾ 

. (كما إف  مف)أك حرفا كإنما  (الحمد هلل)
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:  الزائدة عف ثالثة أحرؼ فأكثرىا منحكت  مثؿاألشياءأم أف 

،:قكؿ العرب لمرجؿ الشديد بَحرَح بَحط كضَح يَحؿَح :كفي قكليـ  ِضبَحْطر،مف ضَح مَحؽَح أنو مف صَح ْيصَح صَح
مَحؽَح  ْدـ .كصَح مَحدَحـ كالصَح .  كفي الصْمدـ إنو مف الصَح

كالنحت ىك كاحد مف المظاىر االشتقاقية لمغة،إال أف الفرؽ بينو كبيف االشتقاؽ ىك أف    
االشتقاؽ في أغمب صكره عممية إطالة بنية الكممات في حيف أف النحت اختزاؿ كاختصار 

 .في الكممات

 :أنواع النحت5-3-1

 (2)إف الذيف بحثكا في النحت بأنكاعو كجدكا أنو عمى عدة أكجو أىميا 

ينحت مف الجممة فعؿ لمداللة عمى النطؽ بيا أك عمى حدكث : النحت الفعمي - أ
إذ قاؿ أداـ اهلل عزؾ  " معز د"مضمكنيا ، كقكليـ 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: بسمؿ إذ قاؿ  -

 حكؿ كال قكة إال باهلل ال: حكقؿ إذ قاؿ -

 جعمت فداءؾ : جعفؿ إذ قاؿ  -

 السالـ عميكـ: سمعؿ إذ قاؿ -

 حسبي اهلل :حسبؿ إذ قاؿ  -
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 :النحت الوصفي- ب

يككف أف ننحت مف كممتيف أك ثالث كممات كممة تدؿ عمى صفة بمعنى المنحكت منو أك 
قعب لمطكيؿ مف الرجاؿ ، مف الصقب بمعنى الطكيؿ ، كمف الصعب : أشد منو نحك الصن
 .مف الصعكبة 

 (الصكت الشييد)كصيصمؽ مف السييؿ كالصمؽ 

  (1)كالصمدـ مف الصمد كالصدـ

جممكد مف جمد كجمد  :ننحت مف الكممتيف اسـ جامع يبيف معنيييما نحك:النحت اإلسمي -ج
 كجبقر مف حب كقر 

أف ينحت اسـ منسكب إلى عمميف كقكليـ في النسبة إلى الشافعي كأبي : النحت النسبي-د
 .كىذا النحت يكثر كقكعو في أعالـ القبائؿ"شفعتني"حنيفة 

كمع ىذا الذم كضحو الدكتكر صبحي مف التعسؼ الذم كقع فيو ابف فارس ككلعو 
 (2)بالنحت ، فإنو يرل أف ال يتخذ ذلؾ ذريعة اللغاء النحت كاإلستغناء عنو في تنمية المغة

  كنالحظ أف أمثمة النكعيف اآلخريف مف أنكاع النحت كأمثمة الحالة الثانية مف النكع الثاني  
.  فييا الكثير مف التكمؼ كالتعسؼ كىي مف مبتكرات ابف فارس البعيدة عف الحقيقة كالكاقع

ف . كىاتاف المالحظتاف دفعتا بعض الباحثيف إلى القكؿ بأف العربية غير قابمة لمنحت  كا 
فيناؾ مف ذىب إلى أف لغتنا .الكممة العربية شديدة التمسؾ كتأبى أف تذكب في غيرىا

ليست مف المغات التي تقبؿ النحت عمى كجو لغات أىؿ الغرب  فالمغات األجنبية 
كبخاصة المنحدرة مف المغة الالتينية، أكثر قابمية لمنحت مف المغة العربية كأنو في كثير 

يعني أف لغتنا غير  مف األحياف يستحيؿ في العربية نحت كممة مف كممتيف ، كلكف ىذا ال
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قابمة لمنحت ، فإف أحدا ال يستطيع إنكار الكممات المنحكتة فييا ، كىناؾ مف ذىب إلى 
برمائي : تقبؿ النحت كاعترفكا أنيا كافقت في نحت بعض الكممات نحك أف العربية ال

كالحقيقة أف الكممات المنحكتة المستحدثة كثيرة  (ركح+ مادة )حية  أك مدر (ماء+ بر)
 :كمنيا 

لمصكت الذم يخرج مف  )، أنفمي (مكاف+ زماف )، زمكاني (زماف+مكاف  )مكزماني 
 (1)األنؼ كالفـ معا

ككثرت الحاجة إلى النحت في العصر الحديث كخاصة عندما بدأ العرب بنقؿ العمـك إلى 
 العربية مما دفع مجمع المغة إلى إصدار قرار يجيز النحت 

 :النحت في أقوال القدماء 5-3-2   
فأخذكا مف كممتيف متعاقبتيف " كاف أكؿ القائميف القدماء بالنحت الخميؿ بف أحمد إذ قاؿ 

 (2)كقاؿ" كممة ، كاشتقكا فعال
 كأن لم ترى قبمي أسيرا يمانيا***  وتضحك مني شيخة عبشمية   

عبد كأخذ الشيف كالميـ مف شمس :    نسبيا إلى عبد شمس ، فأخذ العيف كالباء مف
 .كأسقط الداؿ كالسف ، فبنا مف الكممتيف كممة فيذا مف النحت 

   كأشار ابف جني إلى النحت في أكثر مف مكضع مف كتبو مرجعا إياه إلى االشتقاؽ مف 
 .بسممت كىممت ، كحكلقت كؿ ذلؾ يرجع في اشتقاقو إلى األصكات: األصكات فيك يقكؿ

كأما إماـ القائميف بالنحت فيك أحمد بف فارس ُعّد إماما ألنو فتؽ القكؿ في النحت كفصمو 
كابتدع لنفسو مذىبا في القياس كاالشتقاؽ حيث يرل األشياء الزائدة عمى ثالثة أحرؼ 

 .(3)فأكثرىا منحكت

                                                           

 -  212-211:فقو المغة العربية كخصائصيا ، ص: إميؿ بديع يعقكب  
 -  ميدم المخزكمي إبراىيـ السمراني ، كزارة الثقافة تح العيف ، : أبي عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

   68/70: ص / 1ـ، ج1980كاإلعالـ  دار الشؤكف الثقافية العامة  بغداد ،سنة 
  276/278فقو المغة مناىمو كمسائمو ، ص : محمد أسعد النادرم- (3)
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كيشير الثعالبي إلى أف النحت مؤكدا ما يتضمنو مف معنى االختصار فيقكؿ العرب 
رجؿ : تنحت مف كممتيف كثالث كممات كممة كاحدة ، كىك جنس مف االختصار كقكليـ

عبشمي منسكب إلى عبد شمس كنرجع إلى قكؿ ابف فارس أف األشياء الزائدة عف ثالثة 
ضبطر، مف ضبط كضبر كفي : أحرؼ فأكثرىا منحكت ، مثؿ قكؿ العرب لمرجؿ الشديد 

   .  (1)كصمؽ كفي الصمدـ أنو مف الصمد كالصدـ- صيصمؽ مف صيؿ:قكليـ 
ذا كاف إماـ القائميف بالنحت مف القدماء كىك أكثرىـ تفصيال في النحت ، نجد أيضا      كا 
بعض العمماء المحدثيف مف بينيـ الدكتكر صبحي الصالح الذم راح ينحت مف رأم ابف 
فارس في النحت كيستشيد بأمثمة عرضيا ابف فارس في مقايسو دكف أف يصرح بككنيا 
مف المنحكت ، كلكنو في استشياده بيا يسمييا منحكتة ، مقسما إياىا إلى أفعاؿ كأسماء 

ذلؾ إال لتستنتج أف ىذه األمثمة ، ليست إال براىيف جديدة تؤيد ما لمحو  كما.كصفاتمزيدة
 .(2)أم تعكض المادة المنحكتة" تعكيضية"ابف فارس في الحرؼ مف قيمة تعبيرية 

كال الطائفتيف مغالية فيما ذىبت إليو فإف لكؿ لغة طبعتيا كأساليبيا في االشتقاؽ :"   كقاؿ
كالتكسع في التعبير كما مف ريب في أف القكؿ بالنحت إطالقا يفسد أمر ىذه المغة كال 

ال  " (1958)ينسجـ مع النسيج العربي لممفردات ، كقاؿ في النحت محمد الخضر الحسيف
نعد النحت مف خصائص العربية بؿ ىك معركؼ في المغات اإلفرنجية اتخذكه منبعا 

كىناؾ مف كقؼ عمى " يستمدكف منو أسماء ما يحدث مف المعاني عمى ممر الزماف
إف الجذكر :" النحت مكقفا سمبيا ، الدكتكر أنيس فريحة بعد أف عرض بعض األمثمة قاؿ

ذا كاف  العربية تأبى النحت ألنؾ إذا حذفت حرفا مف الحركؼ األصمية فسدت المعنى ، كا 
" المدرحية"أم الحيكاف الذم يعيش في الماء ، ككممة" برمائي"أحدىـ كفؽ إلى كضع كممة 

أم تفسير التاريخ عمى أسس مادية ركحية ىذا ليس بالمعنى أننا نستطيع أف نستفيد مف 
 .   3ىذه الخاصية المغكية

                                                           

  -279فقو المغة مناىمو كمسائمو، ص: محمد أسعد النادرم . 
  -180المرجع نفسو،ص.  

 لبناف  –بيركت.النحت في المغة العربية، دراسة كمعجـ، مكتبة لبناف ناشركف : أحمد مطمكب- (3)

 32-31؛ص2002(1ط)
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ألف "االشتقاؽ الكبنار"    كنجد أكثر الباحثيف تحمسا لمنحت عبد اهلل أميف الذم سماه 
الكبار بالتثقيؿ أكبر مف الكبار بالتخفيؼ كالنحت أكبر أقساـ االشتقاؽ، كتكمـ عمى ما 

النحت سائع لغة  كال :"نجب مراعاتو عند النحت ، كذكر أمثمة حديثة لو كختـ بحثو بقكلو
بد منو في بعض المكاقؼ المغكية ، كقد أجازه مجمع المغة العربية في العمـك كالفنكف 

كليظير قدر النحت عمى "لمحاجة الممحة إلى التبييف عف معانييا بألفاظ عربية مكجزة
 .(1)كضع مصطمحات عممية حديثة نذكر أمثمة منيا

 .فحمس، فسكر، فحسؾ، فحكر: فحـ السكر -

 .قممح، قحبر، قمحب، قمبر: قمـ حبر -

 .سمفر، سفأر، سمأر، سمَّؼ:سـ الفأر -

 سنفؿ:سف الفيؿ -

 درطع:دار الطبع -

 درحر، درجح: درجة الحرارة -

 درعمي:درعـ كنسبكا إلييا فقالكا: دار العمـك -

 حمكح ، حمكؿ:حمؿ الكحكؿ -

 :كمف أمثمة المركبات كيميائية ثنائية ىي

 ُكمفض:كمكركر الفضة -

 كبنح ، كبنحس: كبريتكر النحاس -

 أكحد: أكسيد الحديد -

 كمصد: كمكركر الصكديـك -

 
 

                                                           

 34:  المرجع السابؽ، ص  
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 نماذج من المنحوتات القديمة والحديثة 5-3-3

مف البداح، كىي األرض الكاسعة  :كىك منحكت مف كممتيف:"اتسع، قاؿ ابف فارس:ابمندح*
نما قاؿ" كلـ يشر في مجمؿ المغة ".كمف البمد كىك الفضاء البرار : إلى أف الفعؿ منحكت كا 

 "اتسع أك ابمندح الحكض اذ انيدـ: ابمندج المكاف "

أم بمَحد كأعيا كالبمندح مف الرجاؿ السميف : قاؿ بمدح الرجؿ"بمدح"كذكر الخميؿ الفعؿ
 .القصير

 :اثبجر*

اثبجرالقـك في أمرىـ إذا اشككا فيو كتردَحدكا في فزع كذعر كىذا منحكت :" قاؿ ابف فارس
 "مف الثبج كالثجرة، كذلؾ أنيـ يترددكف كيتجمعكف

نما قاؿ إذا ارتدع عند الفزع، : انبجر الرجؿ: كقاؿ الخميؿ الفعؿ كلـ يقؿ أنو منحكت كا 
 ارتدع فزعو:كاالثبجرار

 :اصمقر*

اذا اشتدت حمكضتو، كىذا منحكت مف كممتيف مف مقر : اصمقر المبف:" قاؿ ابف فارس 
 "كصقر، مقر فيك الحامض كصقر فمف الخثكرة

 :اىرمع*

 (1)أسرع: ساؿ مف ىمع كىرع، ككالىـ ساؿ، ككذا اىرمَحع الرجؿ : اىرمع الماء 

 ىك استبقائية الماء:  اإلستبقاماء*

 استصالح األرض: اإلستصأرض*
                                                           

  -35/37: أحمد مطمكب ، النحت في المغة العربية ، ص  
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 بتركؿ ككيمياء : بترككيميائي*

 بنية التربة:  البنتربة*

 البيئة البشرية:البيشرية*

 تكازف التبادؿ: التزتبادؿ*

 تحميؿ الماء: الحممأة*

 حثالة كخمر: الحثمر*

 (1)أحالـ اليقضة:الحمقظة*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 -110، 105،107:  أحمد مطمكب ، النحت في المغة العربية ، ص  .  
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 :موقف المجامع العربية من النحت- 5-3-4

    إىتـ مجمع المغة العربية بالقاىرة بالنحت كمدل اإلستفادة منو كشكمت لجنة مف 
العمماء مف بينيـ الشيخ إبراىيـ حمركش كالدكتكر محمد زكي كمصطفى نظيؼ كغيرىـ 
في بحث مكضكع النحت كعقدكا عدة اجتماعات كسندكىا إلى الشيخ إبراىيـ كضع بحث 

في النحت فكضعو الشيخ كعرض عمى مؤتمر المجمع، كجاء في البحث أف النحت 
فكضعو الشيخ كعرض عمى مؤتمر المجتمع كجاء في البحث أف النحت عند القدماء 

سماعي ما عدا ما قيؿ أنو قياسي عند بف فارس الذم قاؿ أف أكثر الرباعي كالخماسي 
منحكت، كجاء في البحث جكاز النحت في العمـك كالفنكف لمحاجة الممحة إلى التعبير عف 

يجكز النحت عندما تمجئ إليو : "معانييا بألفاظ عربية، كأصدر المجمع ىذا القرار
 كىناؾ الدكتكر جرجس الذم قدـ بحثا لو في النحت فأحيؿ عمى لجنة (1)"الضركرة العممية

األصكؿ كفيو تكمـ عمى النحت كأىميتو كذكر جدكال باأللفاظ المنحكتة في المغة العربية 
 صدر 1965كأمثمة في الكممات المنحكتة كفي مؤتمر الدكرة الحادية كالثالثيف سنة 

كىك النحت ظاىرة لغكية إحتاجت إلييا المغة قديما كحديثا كلـ يمتـز " التحت كضكابطو"قرار
فيو األخذ مف كؿ الكممات، كال مكافقة الحركات كالسكنات، كقد كردت مف ىذا النكع كثرة 

تجيز قياسيتو، كمف ثـ يجكز أف ينحت مف كممتيف أك أكثر اسـ أك فعؿ عند الحاجة  
عمى أف يراعي ما أمكف إستخداـ األصمي مف الحركؼ دكف الزكائد فإذا أف المنحكت 

ذا كاف فعال  إسما إشترط أف يككف عمى كزف عربي، كالكصؼ منو بإضافة باء النسب، كا 
إال إذا إقتضت غير ذلؾ الضركرة، كذلؾ عمى ما كرد مف " تفعمؿ"أك"فعمؿ"كما عمى كزف 
 .(2)كممات المنحكتة

 

                                                           

   -37:عجـ، ص ـحمد مطمكب، النحت في المغة دراسة كأ 
  - 38:نفسو،صالمرجع. 
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    تعددت مكاقؼ مجامع المغة العربية حكؿ مكضكع النحت كال يخرج مكقفيـ في دمشؽ 
عف قرار مجمع القاىرة ككاف رأم المغربي كمصطفى الشيابي، مكافقا لرأم القاىرة أم ال 
يعمد إلى النحت إال عند الضركرة القصكل كجاءت كزارة المعارؼ العراقية لجنة لكضع 

خطة عممية لممصطمحات مف عند معركؼ الرصافي، كطو الراكم، كالدكتكر اميف 
 إف كضع الكممات الحديثة في المغة يجرم إما عمى طريقة االشتقاؽ المعمكؼ كغيرىـ 

ما عمى طريقة التعريب، كال مانع مف الجمع بينيما كما في  كيرجح " تمفكف"ك" مسرة"كا 
 .(1)«النحت عند الحاجة

عدـ إجازة النحت إال عند عدـ    أما لجنة المغة العربية فقد كضعت قرار النحت كىك 
العثكر عمى لفظ عربي قديـ كاستنفاد كسائؿ تنمية المغة مف اشتقاؽ كمجاز، كاستعارة 
لغكية، كترجمة، عمى أف تمجأ إلى ضركرة قصكل كأف يرعا في المفظ المنحكت الذكؽ 

 .«العربي، كعدـ المبس

كىذا ما قرره مجمعا المغة العربية في القاىرة كدمشؽ، بعد دراسة طكيمة، كنظر دقيؽ 
 .كفكر عميؽ

    كانت ىذه بعض التعريفات كمكاقؼ القدماء كالمعاصريف ك المجامع العربية كبعض 
نماذج في النحت كقد اتضح لنا في األخير أف المجامع العربية إجازت النحت عند 

الضركرة كلكف ىذه الضركرة تعالج بغير النحت كالقياس كالمجاز، كاالشتقاؽ كالتكليد 
بالكسائؿ األحرل التي ال تؤدم إلى الغمكض كاإلبياـ، كالخركج عف أبنية  المغة العربية   
كلعؿ الترجمة الحرفية لممصطمح العممي أك المفظ الحضارم أفضؿ مف النحت ألنيا تككف 

 .دقيقة ككاضحة المعنى

                                                           

-38ص: المرجع السابؽ .
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نحمد اهلل حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين حمدا وشكرا وثناءا عمى أن وفقنا   
إلنجاز ىذا العمل المتمثل في دراسة إحدى الظواىر المغوية التي تممع في سماء العربية 

 في تنمية المغة العربية وحاولنا في ىذا البحث صب جل اىتمامنا حول  االشتقاقدور وىو
 ، ومظاىر التنمية المغوية وموقف أنواعو  و عند القدامى والمحدثيناالشتقاقمفيوم 

 فكان أىم ما توصمت  بأنواعيا مع المشتقاتاالشتقاقالمجامع المغوية العربية ونماذج عن 
:  يمي  إليو من النتائج ما

 وتكاثر   ىو البوابة األوسع واألضخم في تنمية المغة العربية وتوالد موادىااالشتقاق
 .كممات

  في التنمية لكونو لو قدرة عمى االشتقاقضرورة التركيز و إعطاء األىمية لظاىرة 
  تحقيق اليدف

  الثالثي أصل االشتقاق تتفرع منو بقية المشتقاتالجذر 
  إمكانات ثابتة لكنيا تحمل في تقاليبيا سعة ضخمة تنفتح عمى االشتقاقيةاآلليات 

 .ليا  توسعية ال حدود
  ن وزن الكممة عنصر من العناصر األساسية التي تحدد معناىا والصيغة ىي وا 

 .بين كتب ، كاتب ومكتوب ومكتبة  فيي التي تخصص المعنى التي تقيم الفروق

منى أن تكون ىذه الدراسة عونا لكل دارس أو باحث يتطمع إلى فيم نتسوى أن يسعنا وال  
 المغة العربية التي ىي بحر شاسع يتطمب منا كشف أسراره واستخراج كنوزه خصائص
 طاقاتو لنغدو بيا إلى المرتبة التي تستحقيا ونمبسيا تاج السمو والرفعة كما واستثمار

 . واليدى الرباني  وأىل الجنة اصطفاىا اهلل تعالى أن تكون لغة القرآن 



  

 

 

 املصادر  و  املراجع 

 

 



 المصادر والمراجع 

 

71 
 

  برواية حفص عن عاصم:القرآن الكريم  .
 :المصادرو المراجع 

النحت في المغة العربية، دراسة ومعجم، مكتبة لبنان ناشرون بيروت  : أحمد مطموب-1
 .2002(1ط)لبنان، 

دراسة في معجم لسان " اسم العين"االشتقاق من :ابتسام عباس عالوي الشجيري-2
 .م2010-ه1431سنة.1عمان، األردن، ط-العرب،دار صفاء لمنشر والتوزيع

إسماعيل أحمد عمايرة ،بحوث في االستشراف و المغة، مؤسسة الرسالة  بيروت،دار - 3
.  م1997-ه1418، سنة 1النشر ،ط

 4 بيروت-العمم لمماليينفقو المغة العربية وخصائصيا،دار :إميل بديع يعقوب-
        1982،سنة 1لبنان،ط

المغة العربية،معناىا ومبناىا،دار الثقافة، الدار البيضاء ، المغرب  :تمام حسان- 5
 1994ط
  2003 ،سنة 1القاىرة ،ط –التوليد الداللي ،مكتبة زىراء الشرق : حسام البينساوي-6
الصاحبي في فقو المغة وسنن العرب في كالميا  تحقيق :أبو الحسين احمد بن فارس-7

 .1963لبنان،سنة –بيروت -مصطفى الشويمي،مؤسسة بدران لمطباعة والنشر
خديجة الحمداني، المصادر والمشتقات، في معجم لسان العرب، دار أسامة لمنشر - 8  

 1،2008والتوزيع، األردن عمان،ط
أ س )المعجم في النحو والصرف،الدار العربية لمكتاب،مادة :زين العابدين حسين- 9
 1981،(م

 .م1994ه 1414سعيد األفغاني أصول النحو ،المكتبة الياشمية دمشق ،دط،- 10
 1األردن،ط–في المعجمية والمصطمحية،عالم الكتب الحديث، اربد : سناني سناني- 11

،2012  . 
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المشتقات الدالة عمى الفاعمية والمفعولية ، دراسة صرفية : الفقراءطو سيف الدين - 12
 2005– ه1426األردن سنة- داللية إحصائية ، عالم الكتب  الحديث، اربد
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